
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 6000/2/262-δ 
   Καθορισμός αριθμού εισαγομένων αστυνομικών 

στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομί-

ας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ-

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρ-

θρου 1 του ν. 2226/1994 «Εισαγωγή, εκπαίδευση και 
μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημί-
ας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής 
Ακαδημίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 122), όπως τροπο-
ποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του 
ν. 2713/1999 (Α΄ 89), του άρθρου 20 του ν. 3103/2003 
(Α΄ 23), της περίπτωσης α΄ της παρ. 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 4 του ν. 4186/2013 «Αναδι-
άρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατά-
ξεις του άρθρου 3 του ν. 4327/2015 (Α΄ 50), του άρθρου 
74 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και της παρ. 2 του άρθρου 
22 του ν. 4532/2018 (Α΄ 63), τις διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως αναδιατυ-
πώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 58 του 
ν. 4310/2014 (Α΄ 258), τις διατάξεις της παρ. 33 του 
άρθρου 39 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως αντικατα-
στάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 13 του 
ν. 4452/2017 (Α' 17) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 4597/2019 (Α' 35), 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 πανελ-
λαδικές εξετάσεις των ημερήσιων Λυκείων το επόμενο 
και το μεθεπόμενο έτος από το τελευταίο έτος εξέτα-
σης τους, και τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 42 του 

ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4342/2015 (Α΄143) 
και τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4351/2015 (Α΄ 
164).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3748/2009 «Πρό-
σβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απο-
λυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 29).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.2525/1997 «Ενιαίο 
Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθ-
μια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 
και άλλες διατάξεις» (Α' 188), όπως τροποποιήθηκε με 
τις διατάξεις του άρθρου 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 άρ-
θρου 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 παρ. 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 παρ. 5 του άρθρου 25 
του ν. 4058/2012 (Α΄ 63), της παρ. 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), της παρ. 1 του 
άρθρου 50 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) και της παρ. 2 του 
άρθρου 32 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 1481/1984 «Ορ-
γανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως 
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
11 του ν. 3667/2008 (Α΄ 114) και τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4138/2013 
(Α΄ 72).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 77 του ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκαν με 
τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 3 και παρ. 30 γ του 
ν. 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α΄ 129), αντίστοιχα.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
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κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).

9. Τις διατάξεις της αριθ. Υ68 από 17.09.2018 απόφα-
σης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Παναγιώτη Ρήγα» 
(Β' 4085)

10. Τις διατάξεις της αριθ. Υ29 από 08.10.2015 απόφα-
σης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαρά-
κη» (Β΄ 2168).

13. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την υπ' αριθ. 
8000/1/2019/29-ι' από 10.06.2019 εισήγηση του Προ-
ϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και 
Επιτελικού Σχεδιασμού, από τις διατάξεις της παρού-
σας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για τα έτη 2019, 
2020, 2021 και 2022 (01.10.2019 έως 30.06.2022), ενώ 
για το χρονικό διάστημα 01.07.2022 έως 31.12.2023, 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη ύψους 49.410 ευρώ 
περίπου για το έτος 2022 και για το έτος 2023 ύψους 
98.820 ευρώ περίπου στον Π/Υ εξόδων του Ειδικού 
Φορέα 1043.201.0000000 «Γενική Γραμματεία Δημό-
σιας Τάξης», και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που 
θα εγγραφούν στον Π/Υ εξόδων των αντίστοιχων 
ετών σε βάρος των Αναλυτικών Λογαριασμών Εξόδων 
(Α.Λ.Ε.): 2120101011, 2120101012, 2120114010 και 
2120204010, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Αριθμός εισαγομένων

1. Ο αριθμός των αστυνομικών που θα εισαχθούν 
στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας κατά το 
Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020, σύμφωνα με το σύστημα 
εισαγωγής στις σχολές, τμήματα και ακαδημίες που θε-
σπίστηκε με τον ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει, καθορίζεται σε είκοσι επτά (27). Από 
τον αριθμό αυτό:

α. Ποσοστό 10%, ήτοι τρείς (3) θέσεις, θα καλυφθούν 
από υποψήφιους/ες που εξετάστηκαν στα μαθήματα 
της Γ΄ Τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επί-
πεδο το 2017 ή το 2018 και συμμετέχουν στις διαδικα-
σίες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς νέα 

εξέταση σύμφωνα με την παρ. 33 του άρθρου 39 του 
ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επί των 
ως άνω θέσεων, ποσοστό 40%, ήτοι μία (1) θέση, θα κα-
λυφθεί από τους συμμετάσχοντες στις εξετάσεις το έτος 
2017 και ποσοστό 60%, ήτοι δύο (2) θέσεις, θα καλυφθεί 
από όσους συμμετείχαν σε αυτές το έτος 2018.

β. Ποσοστό 90%, ήτοι είκοσι τέσσερις (24) θέσεις, θα 
καλυφθεί από υποψήφιους/ες που συμμετέχουν, κατά 
το τρέχον σχολικό έτος (2018-2019), στις εξετάσεις των 
μαθημάτων της Γ΄ τάξης του ημερήσιου Γενικού Λυκείου 
που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο.

2. Από τον αριθμό των εισαγομένων, που καθορίζεται 
στην προηγούμενη παράγραφο, ποσοστό 10% προέρ-
χεται από υποψήφιους/ες των ειδικών κατηγοριών του 
άρθρου 42 παρ. 1 του ν. 1481/1984 (Α'-152), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει, «γονείς και τέκνα πολυτέκνων 
οικογενειών κ.λπ.» και ποσοστό 4% προέρχεται από 
υποψήφιους/ες της ειδικής κατηγορίας του άρθρου 42 
παρ. 2 του ιδίου νόμου «γονείς και τέκνα τρίτεκνων οι-
κογενειών».

3. Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί 
στα ποσοστά της προηγούμενης παραγράφου δεν λαμ-
βάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Ο αριθμός 
των θέσεων που δεν συμπληρώνεται από υποψήφιους/
ες των ειδικών κατηγοριών της παραγράφου 2 καλύ-
πτεται από τους υποψηφίους/ες επιλαχόντες/ούσες της 
γενικής κατηγορίας. Ομοίως, ο αριθμός των θέσεων 
που δεν καλύπτεται από υποψήφιους/ες που συμμε-
τέχουν στις διαδικασίες εισαγωγής στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση χωρίς νέα εξέταση, καλύπτεται από υπο-
ψήφιους/ες που συμμετέχουν, κατά το τρέχον σχολικό 
έτος (2018-2019), στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ' 
τάξης του ημερήσιου Γενικού Λυκείου που εξετάζονται 
σε εθνικό επίπεδο.

4. Αναλυτικότερα ο αριθμός των εισακτέων αστυνο-
μικών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας 
(ανδρών - γυναικών) κατανέμεται ως ακολούθως:

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Αστυνομικοί Υποψήφιοι
Υποψήφιοι/ες που εξετάστηκαν στα μαθήματα της Γ' 

Τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 
2017 ή το 2018 και δεν λαμβάνουν μέρος στις αντίστοι-
χες εξετάσεις κατά το τρέχον σχολικό έτος (2018-2019) 
(ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ)

Υποψήφιοι/ες με τελευταίο έτος εξέτασης το 2017

α. Με σειρά επιτυχίας 1

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

γ. Ειδική Κατηγορία (γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών) -

Υποψήφιοι/ες με τελευταίο έτος εξέτασης το 2018

α. Με σειρά επιτυχίας 2

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

γ. Ειδική Κατηγορία (γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών) -

ΣΥΝΟΛΟ 3
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Υποψήφιοι/ες που συμμετέχουν, κατά το τρέχον σχολικό έτος (2018-2019), στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ' 
τάξης του ημερήσιου Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο. (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

α. Με σειρά επιτυχίας 22

β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)] 2

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

ΣΥΝΟΛΟ 24

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, 25 Ιουνίου 2019

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Παιδείας, Έρευνας
Εθνικής Άμυνας  και Θρησκευμάτων

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Προστασίας  Αναπληρωτής Υπουργός
του Πολίτη  Οικονομικών

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ   
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*02027740407190004*

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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