
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός αριθμού εισαγομένων ιδιωτών στις 
Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελλη-
νικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-
2019, ύστερα από τη συμμετοχή τους στις πανελ-
λαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2017-2018.

2 Καθορισμός εγγράφων βέβαιης χρονολογίας 
που αποδεικνύουν την επταετή συνεχή διαμο-
νή στη Χώρα πολίτη τρίτης χώρας που αιτείται 
τη χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς 
λόγους, καθώς και των στοιχείων που τεκμηριώ-
νουν τη γονική σχέση πολίτη τρίτης χώρας με τον 
ανήλικο ημεδαπό, σύμφωνα με το άρθρο 19 του 
ν. 4251/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 
4 του άρθρου 31 του ν. 4540/2018 (91 Α΄).

3 Καθορισμός ρυθμίσεων περί εκδόσεως και εγ-
γραφής στοιχείων ναυτικών φυλλαδίων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 6000/2/251-στ΄ (1)
Καθορισμός αριθμού εισαγομένων ιδιωτών στις 

Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελλη-

νικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-

2019, ύστερα από τη συμμετοχή τους στις πανελ-

λαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2017-2018.

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 μετεκ-
παίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και 
στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδη-
μίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 122), όπως τροποποιήθηκε 
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 4 του ν. 4186/2013 
(Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρου 3 του ν. 4327/2015 (Α΄ 50), του άρθρου 74 του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και του άρθρου 22 παρ. 1 του 
ν. 4532/2018 (Α΄ 63), τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 
1 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε με 
τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 3 του ν. 4452/2017 
(Α΄ 17) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 
12 παρ. 1 του ν. 4468/2017 (Α΄ 61), του άρθρου 28 παρ. 
1 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) και του άρθρου 22 παρ. 3 του 
ν. 4532/2018 (Α΄ 63), 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 δικαί-
ωμα 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 δια-
τάξεις 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 τροποποιήθηκε 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 άρθρου 25 
του ν. 4058/2012 (Α΄ 63), της παραγράφου 2 του άρθρου 
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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 12 του ν. 2552/1997 
(Α΄ 266), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση α΄ της 
παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 3667/2008 (Α΄ 114).

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 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός 
του κοινού ειδικού ποσοστού θέσεων, επί του συνολικού 
αριθμού εισακτέων ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων, 
υποψηφίων που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές 
εξετάσεις 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 
1.6.2016 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 
1 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α΄ 280/2006).

13. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ186 από 10.11.2016 
απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τό-
σκα» (Β΄ 3671).

14. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ10 από 9.3.2018 από-
φασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Φώτιο - Φα-
νούριο Κουβέλη» (Β΄ 854).

15. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ29 από 8.10.2015 
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 1.917.000,00 ευρώ περίπου για 
το έτος 2018 (από 1.10.2018), 2.930.000,00 ευρώ περίπου 
για το έτος 2019, 3.950.000,00 ευρώ περίπου για το έτος 
2020, 5.761.000,00 ευρώ περίπου για το έτος 2021 και 
6.194.000,00 ευρώ περίπου για το έτος 2022. Οι εν λόγω 
δαπάνες των ετών 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 και κα-
θενός 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, 0413, 0425, 0436, 
0451, 0452, 0453, 0513, 0517, 0521, 0721, 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. Την υπ’ αριθμ. 6000/2/370-α΄ από 18.5.2018 έκθε-
ση κάλυψης δαπανών της Διεύθυνσης Οικονομικών του 
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

19. Την υπ’ αριθμ. 6000/2/370-δ΄ από 10.5.2018 βε-
βαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών του Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνομίας.

20. Την υπ’ αριθμ. 8000/1/2018/5-θ΄ από 22.5.2018 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επι-
τελικού Σχεδιασμού, αποφασίζουμε:

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 2018-2019, ύστε-
ρα από τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις 
του σχολικού έτους 2017-2018, 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 οικογενει-
ών). 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, 
συμπεριλαμβανομένης και της κατηγορίας των «τέκνων 
Ελλήνων του Εξωτερικού», καλύπτεται από τους υπο-
ψηφίους/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.
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Όσοι/ες υποψήφιοι/ες έχουν σημειώσει στην αίτηση 
συμμετοχής ότι υπάγονται σε ειδική κατηγορία (πολύτε-
κνοι - τρίτεκνοι κ.λπ.), κρίνονται από το Υπουργείο Παι-
δείας, 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 2018-2019.

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, 
καθώς και υποψήφιους/ες των εσπερινών Επαγγελματι-
κών Λυκείων που επιλέγουν να διεκδικήσουν θέσεις από 
το ανωτέρω κοινό ειδικό ποσοστό και υποψήφιους/ες 
που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του ημε-
ρήσιου Επαγγελματικού Λυκείου το έτος 2017 και από 
υποψήφιους/ες των εσπερινών Επαγγελματικών Λυκεί-
ων που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και 
επέλεξαν να διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω κοινό 
ειδικό ποσοστό το 2017 και συμμετέχουν στις διαδικασί-
ες 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.

Οι υποψήφιοι εσπερινών ΕΠΑ.Λ, που κατέθεσαν την 
αίτηση - δήλωση συμμετοχής στις Πανελλήνιες Εξετά-
σεις και επέλεξαν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές 
Εξετάσεις μόνο με το ειδικό ποσοστό 1% των Εσπερι-
νών ΕΠΑ.Λ. της υποπαρ. Β΄ της παρ. 3 του άρθρου 13 
του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ Α΄ 17) δεν έχουν δικαίωμα να 
συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για την εισαγωγή στη 
Σχολή Αστυφυλάκων. Περαιτέρω, δεν προκύπτουν καθ’ 
υπέρβαση θέσεις σε υποψηφίους που θα συμμετάσχουν 
στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, διότι η 
διάταξη του άρθρου 13Α παρ. 3 του ν. 4186/2013, όπως 
προστέθηκε με το άρθρο 12 παρ. 2 του ν. 4468/2017 δεν 
εφαρμόζεται στις Αστυνομικές Σχολές.

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 

εξετάσεις του ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου και 
από υποψήφιους/ες των εσπερινών Επαγγελματικών Λυ-
κείων που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και 
επέλεξαν να διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω κοινό 
ειδικό ποσοστό το 2017 και συμμετέχουν στις διαδικασί-
ες επιλογής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς νέα 
εξέταση, κατηγορία για την οποία επιφυλάσσεται το 60% 
των θέσεων. Για όσους/ες είχαν συμμετάσχει το 2016, 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 
μαθήματα της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε 
εθνικό επίπεδο, με το παλαιό σύστημα το 2016 ή με το 
νέο σύστημα το 2017 ή το 2016 και δεν παίρνουν μέρος 
στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ 
ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), συμπεριλαμβανομένων και των κατόχων 
απολυτηρίου ημερησίου ΕΠΑ.Λ. (Β΄ ομάδα) της περίπτω-
σης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3748/2009 
(Α΄ 29), που απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το 2016, 
ως ακολούθως:

Σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης 
ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο, με το νέο 
σύστημα, το 2017, σε ποσοστό 60%, ήτοι δεκατέσσερις 
(14) θέσεις και σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήμα-
τα της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό 
επίπεδο με το παλαιό ή με το νέο σύστημα, το 2016, σε 
ποσοστό 40%, ήτοι δέκα (10) θέσεις.

ii. Ποσοστό 3%, ήτοι επτά (7) θέσεις, θα καλυφθεί από 
υποψήφιους/ες που θα συμμετάσχουν στις διαδικασί-
ες 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) «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.

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).

iv. Δεν προκύπτουν καθ’ υπέρβαση θέσεις σε υποψηφί-
ους που θα συμμετάσχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις 
του Σεπτεμβρίου, καθόσον η διάταξη του άρθρου 13Α 
παρ. 3 του ν. 4186/2013, όπως προστέθηκε με το άρθρο 
12 παρ. 2 του ν. 4468/2017 δεν εφαρμόζεται στις Αστυ-
νομικές Σχολές.

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

α. Ποσοστό 10%, ήτοι τέσσερις (4) θέσεις, θα καλυφθεί 
από υποψήφιους/ες που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της 
Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο, 
με το παλαιό σύστημα το 2016 ή με το νέο σύστημα το 
2017 ή το 2016 και δεν λαμβάνουν μέρος στις αντίστοι-
χες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), 
συμπεριλαμβανομένων και των κατόχων απολυτηρίου 
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ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. (Β΄ ομάδα) της περίπτωσης α΄ της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3748/2009, που απέ-
κτησαν βεβαίωση πρόσβασης το 2016, ως ακολούθως:

Σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τά-
ξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο, με 
το νέο σύστημα, το 2017, σε ποσοστό 60%, ήτοι δύο (2) 
θέσεις και σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της 
Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο, 
με το παλαιό ή με το νέο σύστημα, το 2016, 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).

δ. Δεν προκύπτουν καθ’ υπέρβαση θέσεις σε υποψηφί-
ους που θα συμμετάσχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις 
του Σεπτεμβρίου, καθόσον η διάταξη του άρθρου 13Α 
παρ. 3 του ν. 4186/2013, όπως προστέθηκε με το άρθρο 
12 παρ. 2 του ν. 4468/2017 δεν εφαρμόζεται στις Αστυ-
νομικές Σχολές.

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 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ, ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ 2016 Ή ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ 2016 Ή ΤΟ 2017 ΚΑΙ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 
ΜΕΡΟΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ 
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. (Β΄ ΟΜΑΔΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Α΄ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ 
ν. 3748/2009, ΠΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟ 2016 (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ)

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2017

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 2016

α. Με σειρά επιτυχίας 9

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

ΣΥΝΟΛΟ 10

Β΄ ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ν. 2552/1997, σε συνδ. με 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 ΚΟΙΝΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

α. Με σειρά επιτυχίας 10

β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λ.π. (10%)] 1

ΣΥΝΟΛΟ 11

Ε΄ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΑΝ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑ.Λ. ΤΟ 2017 ΚΑΙ ΔΕΝ ΛΑΜ-
ΒΑΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ)

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2017

Με σειρά επιτυχίας 1

ΣΥΝΟΛΟ 1
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II. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Α΄ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ, ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΤΟ 2016 Ή ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ 2016 Ή ΤΟ 2017 ΚΑΙ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 
ΜΕΡΟΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ 
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. (Β΄ ΟΜΑΔΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Α΄ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ 
ν. 3748/2009, ΠΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟ 2016 (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ)

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2017
Με σειρά επιτυχίας 2
ΣΥΝΟΛΟ 2

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2016
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 δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2018

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας
Εσωτερικών Εθνικής Άμυνας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Υφυπουργός
Παιδείας, Έρευνας Αναπληρωτής Υπουργός
και Θρησκευμάτων Οικονομικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. οικ.18951/18 (2)
Καθορισμός εγγράφων βέβαιης χρονολογίας 

που αποδεικνύουν την επταετή συνεχή διαμο-

νή στη Χώρα πολίτη τρίτης χώρας που αιτείται 

τη χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς 

λόγους, καθώς και των στοιχείων που τεκμηρι-

ώνουν τη γονική σχέση πολίτη τρίτης χώρας με 

τον ανήλικο ημεδαπό, σύμφωνα με το άρθρο 19 

του ν. 4251/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την 

παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 4540/2018 (91 Α΄).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4251/2014 (80 Α΄), 

«Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και 
λοιπές διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 
του άρθρου 31 του ν. 4540/2018 (91 Α΄).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (98 Α΄) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

γ) Του άρθρου 446 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, 
π.δ. 503/1985, όπως ισχύει.

δ) Του π.δ. 123/2016 (208 Α΄) «Ανασύσταση και μετο-
νομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του 
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μετανα-
στευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτι-
κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ27590 Τεύχος Β’ 2487/28.06.2018

Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων».

ε) Του π.δ. 125/2016 (210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

στ) Του π.δ. 22/2018 (37 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την με αριθμό 18686/2.6.2017 (1998 Β΄) απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταναστευτικής 
Πολιτικής «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ιωάννη Μπαλάφα», όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 1204/14.3.2018 όμοια 
(950 Β΄).

3. Την αριθμ. 4441/25.1.2017 (406 Β΄) κοινή υπουργική 
απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων για τη διενέργεια ελέγχων 
στο πλαίσιο παρακολούθησης της εφαρμογής των δι-
ατάξεων του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής 
Ένταξης (ν. 4251/2014).

4. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Καθορίζουμε τα έγγραφα βέβαιης χρονολογίας που 
αποδεικνύουν την επταετή συνεχή διαμονή στη Χώρα 
πολίτη τρίτης χώρας που αιτείται τη χορήγηση άδειας 
διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, σύμφωνα με το άρ-
θρο 19 του ν. 4251/2014 ως εξής:

• Αποδεικτικά έγγραφα φοίτησης σε δημόσια εκπαι-
δευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα των ιδίων ή των τέκνων 
τους,

• αποδεικτικά υποβολής αιτήματος για χορήγηση τίτ-
λου προσωρινής ή οριστικής διαμονής ή καθεστώτος 
διεθνούς προστασίας,

• άδεια εργασίας ή αποδεικτικά υποβολής αιτήματος 
χορήγησης άδειας εργασίας,

• αντίγραφα απορριπτικών αποφάσεων επί αιτημάτων 
χορήγησης ή ανανέωσης τίτλου διαμονής,

• προηγούμενοι τίτλοι διαμονής ανεξαρτήτως της αρ-
χής έκδοσής τους,

• αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων προηγουμένων 
ετών, νομίμως και εμπροθέσμως υποβληθεισών

• αντίγραφο απόδοσης ΑΦΜ,
• αποδεικτικά ασφάλισης σε ελληνικό οργανισμό κύ-

ριας ασφάλισης,
• βιβλιάρια υγείας,
• λογαριασμοί οργανισμών κοινής ωφέλειας καθώς και 

κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας στο όνομα του αιτού-
ντος, εκδιδόμενοι από παρόχους οποιασδήποτε νομικής 
μορφής,

• λογαριασμοί πιστωτικών ιδρυμάτων, που τελούν υπό 
την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδας,

• αποδείξεις μεταφοράς εμβασμάτων στις χώρες προ-
έλευσης, μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, εταιρειών διαμε-
σολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων, συναλλάγματος 
και παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, σύμφωνα με το 
ν. 3862/2010, η εποπτεία των οποίων ασκείται από την 
Τράπεζα της Ελλάδας,

• βεβαιώσεις παρακολούθησης μαθημάτων ελληνικής 
γλώσσας, από δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα ή από 
Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων,

• δικαστικές αποφάσεις,
• αποφάσεις διοικητικής απέλασης ή επιστροφής οι 

οποίες δεν έχουν εκτελεσθεί,
• δηλώσεις ληξιαρχικών γεγονότων,
• αποδείξεις νοσηλείας σε νοσηλευτικά ιδρύματα,
• συμβολαιογραφικά έγγραφα που συντάχθηκαν πα-

ρουσία του αιτούντος,
• απόσπασμα βιβλίου αδικημάτων και συμβάντων τη-

ρούμενο από Αστυνομικό Τμήμα,
• υπηρεσιακά σημειώματα, με τα οποία διατάσσεται 

αναχώρηση από τη χώρα,
• βεβαίωση για την έκδοση κάρτας αστικών συγκοι-

νωνιών,
• άλλα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από δημόσια αρχή.
Λοιπά ιδιωτικά έγγραφα, πλην των υπεύθυνων δηλώ-

σεων, τα οποία είναι θεωρημένα από συμβολαιογράφο ή 
άλλο δημόσιο υπάλληλο ως προς την ημερομηνία έκδο-
σής τους ή όταν το ουσιώδες περιεχόμενό τους αναφερ-
θεί σε δημόσιο έγγραφο ή όταν υπάρξει άλλο γεγονός 
που κάνει με ανάλογο τρόπο βέβαιη τη χρονολογία. Η 
θεώρηση γίνεται με τη σημείωση επάνω στο έγγραφο 
της λέξης «θεωρήθηκε» και της χρονολογίας.

Β. Στο πλαίσιο εξέτασης αιτήσεων για χορήγηση άδειας 
διαμονής, βάσει των διατάξεων των παρ. 1 έως 5 του άρ-
θρου 19 του ν. 4251/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 4540/2018, σε γονείς ανήλι-
κων ημεδαπών που προσκομίζουν στοιχεία που τεκμηρι-
ώνουν τη γονική σχέση με το τέκνο, εφόσον υφίστανται 
θεμελιωμένες υπόνοιες κατάχρησης, που υποδηλώνουν 
ότι η αναγνώριση του τέκνου έχει τελεστεί με κύριο σκο-
πό την καταστρατήγηση του Κώδικα Μετανάστευσης και 
Κοινωνικής Ένταξης, η αρμόδια υπηρεσία, δύναται να 
ζητά την προσκόμιση εγγράφων που αποδεικνύουν την 
συγγενική σχέση, όπως ληξιαρχική πράξη γάμου ή συμ-
φώνου συμβίωσης, ή συμβίωση των γονέων του τέκνου 
ή άσκηση της επιμέλειας αυτού. Εάν δεν είναι δυνατή 
η εξαγωγή ασφαλούς κρίσης, ο πολίτης τρίτης χώρας, 
δύναται να προσκομίσει τεστ δεσοξυριβονουκλεϊκού 
οξέος, (Deoxyribonucleik Acid - DNA) του τέκνου και 
των γονέων του από δημόσιο ή πιστοποιημένο ιδιωτικό 
εργαστήριο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2018 

Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ

Ι

Αριθμ. 2241.10/47330/2018 (3)
Καθορισμός ρυθμίσεων περί εκδόσεως και εγ-

γραφής στοιχείων ναυτικών φυλλαδίων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 4316/1963 «Περί κυρώσεως της Διεθνούς Συμ-
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βάσεως “περί εγγράφων ταυτότητος των ναυτικών”» (Α΄ 
87),

β. των άρθρων 1, 4 και 5 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρό-
τηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 102),

γ. της παρ. 3 του άρθρου 56 και της παρ. 2 του άρθρου 
62 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (Κ.Δ.Ν.Δ.), 
που κυρώθηκε με το ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261),

δ. του π.δ. 256/1986 «Ειδικά προσόντα απογραφής 
ναυτικών» (Α΄ 120),

ε. του π.δ. 260/2001 «Περί ειδικών προσόντων απο-
γραφής και απόκτησης αποδεικτικών ικανότητας - κα-
θορισμός ειδών αποδεικτικών ναυτικής ικανότητος» (Α΄ 
185), όπως ισχύει,

στ. του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «....Ανασύσταση του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του 
σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.....» 
(Α΄ 114),

ζ. του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210),

η. του άρθρου 23 του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26),

θ. του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

1. Η μεταγραφή των στοιχείων του ναυτικού φυλλαδί-
ου που αναγράφονται με λατινικούς χαρακτήρες διενερ-
γείται σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ. 743 που καθορί-
ζεται από τη ΔΙΕΜ Φ. 06.5/Α 12167/28.9.1983 απόφαση 
του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης (Β΄ 579).

2. Κατά παρέκκλιση του προτύπου της παρ. 1, το επώ-
νυμο, το όνομα και το όνομα πατρός αναγράφονται, 
ύστερα από αίτηση του υποψηφίου, όπως αυτά είναι 
εγγεγραμμένα σε προηγούμενο ταξιδιωτικό ή άλλο δη-
μόσιο έγγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής αρχής, που ο 
υποψήφιος υποχρεούται να επιδείξει, υπό τον όρο ότι 
η αναγραφή των στοιχείων αυτών έχει λάβει χώρα κατά 
τον τρόπο αυτό και για την έκδοση της δελτίων ταυτότη-
τας Ελλήνων πολιτών (άρθρο 2 της αριθμ. 3021/19/53/
14.10.2005 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1440), γεγονός 
που δηλώνεται υπευθύνως στην αίτηση προς έκδοση 
ναυτικού φυλλαδίου ή/και αντιγράφου ναυτικού φυλ-
λαδίου.

3. Η απογράφουσα αρχή τηρεί φωτοαντίγραφο του 
εγγράφου αυτού.

4. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 22 Ιουνίου 2018 

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
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*02024872806180008*

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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