
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός αριθμού εισαγομένων ιδιωτών στις 
Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελλη-
νικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-  
2018, ύστερα από τη συμμετοχή τους στις πανελ-
λαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2016-2017.

2 Ανάκληση κατόπιν αιτήματος του φορέα της 
επένδυσης, της 177398/Π01/6/00014/Σ/ν.3908/ 
2011/18.09.2013 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβούλου Περιφέρειας Αττικής, όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει, με την οποία εγκρίθηκε η 
υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 
«ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (πρώην ACS ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕ-
ΤΑΦΟΡΕΣ & ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ-
ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)» στην κατηγορία της Περιφερει-
ακής Συνοχής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων 
του άρθρου 6 του ν. 3908/2011 (2η Περίοδος 
2012), όπως ισχύει, για την ενίσχυσή της με το 
κίνητρο της επιχορήγησης και της φορολογικής 
απαλ λαγής.

3 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης διοικητικού 
προσωπικού του ΤΕΙ Πελοποννήσου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 6000/2/251-α’   (1) 
 Καθορισμός αριθμού εισαγομένων ιδιωτών στις 

Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελλη-

νικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-  

2018, ύστερα από τη συμμετοχή τους στις πανελ-

λαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2016-2017. 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

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

και β΄ του ν. 2226/1994 «Εισαγωγή, εκπαίδευση και με-
τεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας 
και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής 
Ακαδημίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 122), όπως τροπο-
ποιήθηκαν 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 άρ-
θρου 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 13 παρ. 1 του ν. 4186/2013 
(Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρ-
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θρου 13 παρ. 3 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), τις διατάξεις 
του άρθρου 39 παρ. 33 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 3 
του ν. 4342/2015 (Α΄ 143) και αντικαταστάθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 4 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), 
σύμφωνα με τις οποίες από το σχολικό έτος 2016-2017 
και στο εξής δίνεται το δικαίωμα συμμετοχής στο 10% 
των θέσεων εισακτέων και σε όσους είχαν συμμετάσχει 
στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων Λυκείων το 
επόμενο και το μεθεπόμενο έτος από το τελευταίο έτος 
εξέτασής τους, και 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).

3. 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), και του άρθρου 
39 του ν. 3648/2008 (Α΄ 38).

4. 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 άρθρου 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 άρ-
θρου 25 του ν. 4058/2012 (Α΄63), της παραγράφου 2 του 
άρθρου 44 του ν. 4071/2012 (Α΄85), των παραγράφων 4, 
5 και 6 του άρθρου 51 του ν. 4264/2014 (Α’ 118) και της 
παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4440/2016 «Ενι-
αίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων 
που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του 
ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώ-
σεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις.» 
(Α΄224).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 68 και 77 του ν. 4270/ 
2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας- 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κω-
δικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 
(Α΄ 98).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).

10. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρε-
ώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145).

11. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 6502/15/7 από 16-5-
2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτε-
ρικών και των Υπουργού και Υφυπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός του κοινού 
ειδικού ποσοστού θέσεων, επί του συνολικού αριθμού 
εισακτέων ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων, υποψη-
φίων που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξε-
τάσεις 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 και Β΄ 1922 διόρθωση σφάλματος).

12. Τις διατάξεις της ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./81/7131 από 
01-06-2016 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 2 
παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α΄ 280/2006).

13. Τις διατάξεις της υπ’αρ. Υ186 από 10.11.2016 από-
φασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» 
(Β΄3671).

14. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ24 από 06.10.2015 
απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτή-
των στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Δημή-
τριο Βίτσα» (Β΄ 2144).

15. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ29 από 08.10.2015 
απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτή-
των στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο 
Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

16. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 201408/Υ1 από 
25-11-2016 απόφασης του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη» (Β΄ 3818).

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ύψους 1.889.000,00 ευρώ περίπου για 
το έτος 2017 (από 01-10-2017), 4.190.000,00 ευρώ περί-
που για το έτος 2018, 5.365.600,00 ευρώ περίπου για το 
έτος 2019, 5.637.000,00 ευρώ περίπου για το έτος 2020 
και 6.166.800,00 ευρώ περίπου για το έτος 2021. Οι εν 
λόγω δαπάνες των ετών 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 και 
καθενός από τα επόμενα έτη θα αντιμετωπιστούν από τις 
πιστώσεις του Π/Υ εξόδων του Ε.Φ. 07-410 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» που θα εγγράφονται κατ’ έτος για το σκοπό 
αυτό και εντός των προβλεπόμενων ορίων δαπανών στο 
πλαίσιο υλοποίησης του ψηφισθέντος κάθε φορά Με-
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
σε βάρος των Κ.Α.Ε: 0342, 0352, 0411, 0412, 0414, 0432, 
0436, 0451, 0452, 0453, 0513, 0517, 0721, 0723, 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.

18. Το αριθμ. 6000/2/356-β΄έγγραφο της Διεύθυνσης 
Οικονομικών του Υπουργείου Εσωτερικών.

19. Την υπ’ αριθμ. 8000/1/2017/56-β΄ από 29-5-2017 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επι-
τελικού Σχεδιασμού, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1 
Αριθμός εισαγομένων ιδιωτών

1. Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις 
Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής 
Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, ύστε-
ρα από τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις 
του σχολικού έτους 2016-2017, καθορίζεται σε διακό-
σιους πενήντα (250) και σε σαράντα (40) αντιστοίχως.

2. Από τον αριθμό των εισαγομένων που καθορίζεται 
από καθεμία από τις παραγράφους 6 και 7 ποσοστό 10% 
προέρχεται από υποψηφίους/ες των ειδικών κατηγοριών 
του άρθρου 42 παρ. 1 του ν. 1481/1984 (Α΄ 152) «γονείς 
και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ.» και ποσοστό 
4% προέρχεται από υποψήφιους/ες του άρθρου 42 
παρ. 2 του ιδίου νόμου (γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογε-
νειών). Από τα παραπάνω ποσοστά, εξαιρούνται οι υποψή-
φιοι/ες του ν. 2909/2001 (Α΄ 90), οι οποίοι αποτελούν ήδη 
ειδική κατηγορία, ως «τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού».

3. 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 υποψήφιους/ες των 
ειδικών κατηγοριών της ως άνω παραγράφου, συμπερι-
λαμβανομένης και της κατηγορίας των «τέκνων Ελλήνων 
του Εξωτερικού», καλύπτεται από τους υποψηφίους/ες 
επιλαχόντες/ούσες της γενικής κατηγορίας (σειράς).

Για τον καθορισμό του αριθμού εισαγομένων που αντι-
στοιχεί στο ποσοστό που αναφέρεται στην παράγραφο 
6 περίπτωση α΄, ομοίως δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλα-
σματικά υπόλοιπα.

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες έχουν σημειώσει στην αίτηση 
συμμετοχής ότι υπάγονται σε ειδική κατηγορία (πολύ-
τεκνοι – τρίτεκνοι κ.λπ.), κρίνονται από το Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με τη Γενική Σειρά 
και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα μόρια 
για την εισαγωγή τους στην οικεία Σχολή, κρίνονται με 
την αντίστοιχη Ειδική Κατηγορία.

4. Η χρήση του δικαιώματος της παρ. 2 (ειδική κα-
τηγορία) 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 δεν δικαιούται να το χρησιμοποιήσει για 
εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών.

5. Οι επιτυχόντες/ούσες θα εγγραφούν στις οικείες 
Σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

6. Οι θέσεις των εισακτέων στη Σχολή Αστυφυλάκων 
(250), κατανέμονται ως εξής:

α. Επί των διακοσίων πενήντα (250) θέσεων για τη Σχο-
λή Αστυφυλάκων, κοινό ειδικό ποσοστό 5%, ήτοι δώ-
δεκα (12) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες, που 
συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των 
ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων, που προβλέπονται 
από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του 
ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κα-
θώς και υποψήφιους/ες των εσπερινών Επαγγελματικών 
Λυκείων που επιλέγουν να διεκδικήσουν θέσεις από το 
ανωτέρω κοινό ειδικό ποσοστό και υποψήφιους/ες που 
συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του ημερήσιου 
Επαγγελματικού Λυκείου τα έτη 2016 και 2015 και συμ-

μετέχουν στις διαδικασίες επιλογής για την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση χωρίς νέα εξέταση, σύμφωνα με τα άρθρα 
13 και 39 παρ. 33 του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

Ειδικότερα, επί του ποσοστού αυτού (5%):
i) Ποσοστό 90%, ήτοι έντεκα (11) θέσεις, θα καλυφθεί 

από υποψήφιους/ες, που συμμετέχουν στις ειδικές πα-
νελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων Επαγγελματικών 
Λυκείων, που προβλέπονται από τις διατάξεις της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και υποψήφιους/ες 
των εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων που επιλέγουν 
να διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω κοινό ειδικό 
ποσοστό και 

ii) Ποσοστό 10%, ήτοι μία (1) θέση, θα καλυφθεί από 
υποψήφιους/ες, που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξε-
τάσεις του ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου, με το 
παλαιό ή με το νέο σύστημα, το 2016 και συμμετέχουν 
στις διαδικασίες επιλογής για την τριτοβάθμια εκπαί-
δευση χωρίς νέα εξέταση, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 
39 παρ. 33 του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, κατηγορία για την οποία επιφυλάσσεται το 60% 
των θέσεων. Σε όσους/ες είχαν συμμετάσχει το 2015, σε 
ποσοστό 40%, δεν προκύπτει θέση.

β. Επί των υπολοίπων διακοσίων τριάντα οχτώ (238) 
θέσεων: 

i. Ποσοστό 10%, ήτοι είκοσι τέσσερις (24) θέσεις, θα 
καλυφθεί από υποψήφιους/ες που εξετάσθηκαν στα μα-
θήματα της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό 
επίπεδο, με το παλαιό ή με το νέο σύστημα, το 2016 ή το 
2015, και δεν λαμβάνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις 
κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), συμπεριλαμ-
βανομένων και των κατόχων απολυτηρίου ημερησίου 
ΕΠΑ.Λ. (Β΄ ομάδα) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 
1 του άρθρου 1 του ν. 3748/2009 (Α΄ 29), που απέκτησαν 
βεβαίωση πρόσβασης το 2015 ή το 2016, ως ακολούθως:

Σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης 
ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο, με το πα-
λαιό ή με το νέο σύστημα, το 2016, σε ποσοστό 60%, ήτοι 
δεκατέσσερις (14) θέσεις και σε όσους/ες εξετάσθηκαν 
σε εθνικό επίπεδο και απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης 
το 2015, σε ποσοστό 40%, ήτοι δέκα (10) θέσεις.

ii. Ποσοστό 3%, ήτοι επτά (7) 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 το άρθρο 1 
παρ. 4α περιπτ. i, ii και iii του ν. 2909/2001 (Α΄ 90) «Τέ-
κνα Ελλήνων του εξωτερικού», όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν.

Οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας αυτής μπορούν να 
συμμετάσχουν, με άλλη αίτηση συμμετοχής, στο διαγω-
νισμό και με τις πανελλαδικές εξετάσεις του ημερήσιου 
Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, εφόσον το επιθυμούν.

iii. Ποσοστό 87%, ήτοι διακόσιες επτά (207) 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 (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

ΑΔΑ: ΨΓΚΔ465ΧΘ7-ΨΩ0



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ30024 Τεύχος Β’ 2863/21.08.2017

7. Οι θέσεις των εισακτέων στη Σχολή Αξιωματικών 
(40), κατανέμονται ως εξής: 

α. Ποσοστό 10%, ήτοι τέσσερις (4) θέσεις, θα καλυ-
φθεί από υποψήφιους/ες που εξετάσθηκαν στα μαθή-
ματα της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό 
επίπεδο, με το παλαιό ή με το νέο σύστημα, το 2016 
ή το 2015 και δεν λαμβάνουν μέρος στις αντίστοιχες 
εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), 
συμπεριλαμβανομένων και των κατόχων απολυτηρίου 
ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. (Β΄ ομάδα) της περίπτωσης α΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3748/2009, που 
απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το 2015 ή το 2016, 
ως ακολούθως:

Σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης 
ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο, με το πα-
λαιό ή με το νέο σύστημα, το 2016, σε ποσοστό 60%, ήτοι 
δύο (2) θέσεις και σε όσους/ες εξετάσθηκαν σε εθνικό 
επίπεδο και απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το 2015, 
σε ποσοστό 40%, ήτοι δύο (2) θέσεις.

β. Ποσοστό 3%, ήτοι μία (1) θέση, θα καλυφθεί από 
υποψήφιους/ες που θα συμμετάσχουν στις διαδικασί-
ες εισαγωγής με τις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 12 
του ν. 2552/1997, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 4α 
περιπτ. i, ii και iii 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 διαγω-
νισμό και με τις πανελλαδικές εξετάσεις του ημερήσιου 
Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, εφόσον το επιθυμούν.

γ. Ποσοστό 87%, ήτοι τριάντα πέντε (35) θέσεις, θα 
καλυφθεί από υποψήφιους/ες που θα λάβουν μέρος στις 
εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενι-
κού Λυκείου, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, κατά 
το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

8. Η κατανομή των θέσεων των εισακτέων ανά σύστη-
μα συμμετοχής και κατηγορία υποψηφίου αποτυπώνεται 
ως ακολούθως:

I. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
Α΄ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗ-

ΜΑΤΑ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ 
ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ Ή ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗ-
ΜΑ, ΤΟ 2016 Ή ΤΟ 2015 ΚΑΙ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ 
ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟ-
ΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. (Β΄ ΟΜΑΔΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙ-
ΠΤΩΣΗΣ Α΄ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ 
Ν. 3748/2009, ΠΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
ΤΟ 2015 Ή ΤΟ 2016 (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ)

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2016

α. Με σειρά επιτυχίας 13

β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών 

κ.λπ. (10%)]

1

ΣΥΝΟΛΟ 14

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2015

α. Με σειρά επιτυχίας 9 9

β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογε-

νειών κ.λπ. (10%)]

1

ΣΥΝΟΛΟ 10

Β΄ ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ν. 2552/1997, 
σε συνδ. με το ν. 2909/2001)

Με σειρά επιτυχίας 7

ΣΥΝΟΛΟ 7

Γ΄ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
(ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

α. Με σειρά επιτυχίας 179

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

20

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

8

ΣΥΝΟΛΟ 207

Δ΄ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

α. Με σειρά επιτυχίας 10

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

1

ΣΥΝΟΛΟ 11

Ε΄ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛ-
ΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ., ΜΕ ΤΟ 
ΠΑΛΑΙΟ Ή ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΤΟ 2016 ΚΑΙ ΔΕΝ ΛΑΜ-
ΒΑΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 
ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2016

Με σειρά επιτυχίας 1

ΣΥΝΟΛΟ 1

II. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Α΄ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗ-

ΜΑΤΑ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ 
ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ Ή ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗ-
ΜΑ, ΤΟ 2016 Ή ΤΟ 2015 ΚΑΙ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ 
ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟ-
ΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. (Β΄ ΟΜΑΔΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙ-
ΠΤΩΣΗΣ Α΄ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ AΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ 
Ν. 3748/2009, ΠΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
ΤΟ 2015 Ή ΤΟ 2016 (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ)

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2016

Με σειρά επιτυχίας 2

ΣΥΝΟΛΟ 2

ΑΔΑ: ΨΓΚΔ465ΧΘ7-ΨΩ0
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ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2015

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 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

Άρθρο 2 
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Ιουλίου 2017

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εθνικής Άμυνας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ

Παιδείας, Έρευνας  Υφυπουργός Παιδείας, 
και Θρησκευμάτων Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

(2)     
 Ανάκληση κατόπιν αιτήματος του φορέα της 

επένδυσης, της 177398/Π01/6/00014/Σ/ν.3908/ 

2011/18.09.2013 απόφασης του Περιφερειακού 

Συμβούλου Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποι-

ήθηκε και ισχύει, με την οποία εγκρίθηκε η υπαγω-

γή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ACS ΤΑ-

ΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ (πρώην ACS ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΔΙ-

ΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)» 

στην κατηγορία της Περιφερειακής Συνοχής των 

Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 6 του 

ν. 3908/2011 (2η Περίοδος 2012), όπως ισχύει, για 

την ενίσχυσή της με το κίνητρο της επιχορήγησης 

και της φορολογικής απαλλαγής. 

 Με την 158182/Π01/6/00014/Σ/ν. 3908/2011/ 27.07.2017 

απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου Κεντρικού Τομέα Αθη-
νών της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η ανάκληση της 
177398/Π01/6/00014/Σ/ν. 3908/2011/18.09.2013 απόφα-
σης του Περιφερειακού Συμβούλου Περιφέρειας Αττικής 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία εγκρίθηκε η 
υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3908/2011, όπως ισχύει, και 
ειδικότερα στην κατηγορία της Περιφερειακής Συνοχής 
των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 6 αυτού, 
επενδυτικού σχεδίου (2η Περίοδος 2012) της επιχείρησης 
«ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (πρώην ACS ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΔΙΕΥΚΟ-
ΛΥΝΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)», που αφορά 
στην επέκταση της επιχείρησης σε νέες πρόσθετες υπηρε-
σίες (ταχυδρομικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της υποχρέω-
σης παροχής καθολικής υπηρεσίας που αφορούν επιστο-
λές) (ΚΑΔ 2008 κύριου κλάδου δραστηριότητας: 53.10.12) 
στην οδό Πέτρου Ράλλη 45, του Δήμου Μοσχάτου - Ταύ-
ρου (Δημοτική Ενότητα Ταύρου), της Περιφέρειας Αττικής 
(Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών), συνολικού 
επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους δύο εκατομμυ ρίων 
πεντακοσίων εβδομήντα μία χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ 
(2.571.800,00 €), για την ενίσχυσή της με το κίνητρο της 
επιχορήγησης και της φορολογικής απαλλαγής (ΦΕΚ 
2457B΄/2013).

Η απόφαση υπαγωγής ανακαλείται μετά από αίτηση 
του φορέα της επένδυσης. Για την έκδοση της απόφα-
σης δεν απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 27 παρ. 1 και του άρθρου 85 παρ. 7 του ν. 4399/ 
2016, προηγούμενη γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής.

Για την εν λόγω επένδυση δεν έχει γίνει οποιαδήποτε 
εκταμίευση επιχορήγησης (προκαταβολή ή δόση).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Η Αντιπεριφερειάρχης

ΕΡΜΙΟΝΗ ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ

Ι   

  Αριθ. απόφ. 7/6.2/28.6.2017 (3)  
 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης διοικητικού 

προσωπικού του ΤΕΙ Πελοποννήσου. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Έ χοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 10 του ν. 4009/2011.
3) Τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 4 του ν. 4386/2016.
4) Τις διατάξεις των ΑΠ/2/2015/ΔΕΠ/5-1-2016 και 

ΑΠ2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκυκλίων του Υπουργείου 
Οικονομικών.

5) Το με ΑΠ 1808/15-06-2017 έγγραφο του Τμήματος 
Προσωπικού του ΤΕΙ Πελοποννήσου σχετικά με το ανω-
τέρω θέμα.

6) Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκληθεί από 
αυτήν την απόφαση έχει συμπεριληφθεί στις εγγεγραμ-
μένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ιδρύματος του 
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2017 και ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ 
(10.000,00).

7) Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Ιδρύματος, αποφασίζει 
ομόφωνα:

Εγκρίνει με την αριθμ. Συνεδρίαση 7/28-6-2017 θέμα 
6.2 την υπερωριακή απασχόληση καθ’ υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου μέχρι ογδόντα (80) ώρες συνολι-

κά για τον καθένα για το Β΄ εξάμηνο του 2017 σε πενήντα 
οκτώ (58) μέλη προσωπικού του Ιδρύματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Ο Πρύτανης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ  
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*02028632108170008*

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 Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται 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 υποβάλ-
λεται 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. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ 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 δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να 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 μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις 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. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

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
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