
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.253.1/89660/Α 
   Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.253.1/55071/

Α5/13.5.2022 απόφασης της Υπουργού Παιδεί-

ας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αριθμού ει-

σακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα 

και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό 

έτος 2022-2023» (Β΄ 2370).

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. της περ. θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του 

ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε 
με την παρ. 8 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 165 του 
ν. 4635/2019 (Α΄ 167), τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 
του ν. 4777/2021 (Α΄ 25) και τροποποιήθηκε εκ νέου με 
το άρθρο 239 του ν. 4798/2021 (Α΄ 68),

2. του άρθρου 4 του ν.  4186/2013 (Α΄  193), όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 100 του 
ν. 4610/2019 (Α΄ 70), αντικαταστάθηκε εκ νέου με την 
παρ. 1 του άρθρου 165 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) και 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4777/2021 (Α΄ 25),

3. του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 241 του 
ν. 4610/2019 (Α΄ 70) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 
του ν. 4777/2021 (Α΄ 25),

4. του ν. 3432/2006 (Α΄ 14), όπως τροποποιήθηκε 
με τα άρθρα 165, 241, 243 και 245 του ν. 4823/2021 
(Α΄ 136),

5. του άρθρου 13Α του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως 
προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 
του ν. 4468/2017 (Α΄ 61) και συμπληρώθηκε με την παρ. 7 
του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) και με το άρθρο 
6 του ν. 4777/2021 (Α΄ 25),

6. της υποπερ. iii της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 
2 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188), όπως προστέθηκε με την 
περ. β της παρ. 11 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 
(Α΄ 118),

7. του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως το 
άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 100 
του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 
8 του ν. 4777/2021 (Α΄ 25),

8. των παρ. 2 και 3 δ) του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013 
(Α΄ 193),

9. του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως αντικατα-
στάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008, 
τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 του 
ν. 3748/2009 (Α΄ 29), τις παρ. 1 έως 6 του άρθρου 38 
του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) και την παρ. 2 του άρθρου 75 
του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), σε συνδυασμό με τις διατά-
ξεις της παρ. 9 του άρθρου 38 του ν. 4115/2013, όπως 
αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 26 του 
ν. 4210/2013 (Α΄ 254), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 28 του ν. 4373/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 
17 του ν. 4429/2016 (Α΄ 199),
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10. της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α΄ 156) 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 13 του 
ν. 4452/2017 (Α΄ 17),

11. του άρθρου 33 του ν. 4653/2020 (Α΄ 12),
12. της υπό στοιχεία Φ.153/79899/Α5/21.5.2019 κοινής 

απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση αποφοίτων 
Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων 
του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα 
και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπι-
στημίων, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών, Τουριστι-
κής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών 
Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της 
Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, της 
Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και των σχολών της 
Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για το ακαδημα-
ϊκό έτος 2019 - 2020 και εφεξής» (Β΄ 1904 και διορθώσεις 
σφαλμάτων Β΄ 1940),

13. της υπό στοιχεία Φ.253.1/55071/Α5/13.5.2022 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αριθμού εισακτέων 
σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές 
Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» (B΄ 2370),

14. της υπό στοιχεία Φ.253.1/128977/Α5/4.8.2017 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αριθμού θέσεων 
εισακτέων υποψηφίων της Μουσουλμανικής Μειονό-
τητας της Θράκης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης» (Β΄ 2738),

15. της υπό στοιχεία Φ.153.1/93754/Α5/13.6.2018 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός επιπλέον αριθμού 
θέσεων εισακτέων υποψηφίων της Μουσουλμανικής 
Μειονότητας της Θράκης στην Εισαγωγική Κατεύθυνση 
Μουσουλμανικών Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (Β΄ 2213),

16. του π.δ. 52/2022 (Α΄ 131) και της υπό στοιχεία 
80994/Ζ1/1.7.2022 (Β΄ 3531) υπουργικής απόφασης,

17. το υπό στοιχεία 4362/Α5/18.7.2022 ΥΣ της Διεύθυν-
σης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων Υ.ΠΑΙ.Θ. σχετικά με το 
ποσοστό υποψηφίων ΓΕΛ Παλαιού και Νέου Συστήματος 
με τελευταίο έτος εξέτασης το 2020 που υποβάλλουν Μη-
χανογραφικό Δελτίο 2022 με το 10% χωρίς νέα εξέταση 
και το υπό στοιχεία 4366/Α3/19.7.2022 ΥΣ της Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων Υ.ΠΑΙ.Θ.,

18. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - 
Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με ην παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), κατ’ εφαρμογή των 
οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋ-
πολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.,

19. της υπό στοιχεία Φ.1/Γ/361/88081/Β1 εισήγησης 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμ-
φωνα με την οποία δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπά-
νη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

20. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121), αποφασίζουμε:

Τη συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.253.1/55071/Α5/
13.5.2022 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρη-

σκευμάτων «Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδα-
στών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευ-
θύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το 
ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» (Β΄ 2370) και προσθέτουμε 
στο τέλος της παρ. Α τις παρακάτω παραγράφους, ως 
εξής:

«Β. Ορίζουμε επί του αριθμού εισακτέων της παρούσας 
υπουργικής απόφασης τον αριθμό θέσεων στις Σχολές, 
τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμη-
μάτων ως ακολούθως:

α) Ποσοστό 10% των θέσεων των Πανεπιστημίων, των 
Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της Ανώτατης 
Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
(ΑΣΠΑΙΤΕ), των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαί-
δευσης (ΑΣΤΕ) και του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας 
της Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, πλην 
των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπι-
στημίου, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας και Μουσικών Σπουδών του Πα-
νεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο θα καλυφθεί:

i) Κατά 40% ως εξής:
- από υποψηφίους οι οποίοι συμμετείχαν για τελευταία 

φορά το σχολικό έτος 2019-2020 στις πανελλαδικές εξε-
τάσεις ημερήσιων ΕΠΑΛ με το σύστημα εισαγωγής του 
ν. 4186/2013 (Α΄ 193) με βάση την τελευταία εξέτασή 
τους και υποβάλλουν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο το 
έτος 2022 χωρίς νέα εξέταση, και συγκεκριμένα:

• Σε ποσοστό 5% σε Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευ-
θύνσεις Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, σε 
Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρ-
μακευτικής, Φυσικής, Βιολογίας και Γεωλογίας.

• Σε ποσοστό 20% στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής 
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) και στις Ανώ-
τερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ).

• Σε ποσοστό 10% στις λοιπές Σχολές, Τμήματα και Ει-
σαγωγικές Κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων όπως κα-
θορίζονται στο άρθρο 1 της υπό στοιχεία Φ 153/79899/
Α5/21.5.2019 (Β΄ 1904 και Β΄ 1940) υπουργικής απόφα-
σης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- κατά το υπόλοιπο από υποψηφίους οι οποίοι συμμε-
τείχαν για τελευταία φορά το σχολικό έτος 2019-2020 
στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιων ΓΕΛ με το σύ-
στημα εισαγωγής του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) με βάση 
την τελευταία εξέτασή τους και υποβάλλουν εκ νέου 
μηχανογραφικό δελτίο το έτος 2022 χωρίς νέα εξέτα-
ση. Οι ως άνω θέσεις των ημερήσιων ΓΕΛ, κατανέμονται 
μεταξύ των υποψηφίων του ανωτέρω σχολικού έτους, οι 
οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις: α) με 
τους όρους και τις προϋποθέσεις, που ίσχυαν το σχολικό 
έτος 2019-2020 (Νέο Σύστημα) ή β) με τους όρους, τις 
προϋποθέσεις, την εξεταστέα ύλη και τις διαδικασίες που 
ίσχυαν το σχολικό έτος 2018-2019 (Παλαιό Σύστημα), σε 
ποσοστά ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων των 
περ. α΄ και β΄ που υποβάλλουν μηχανογραφικό δελτίο 
κατά το σχολικό έτος 2021-2022. Συγκεκριμένα, όταν οι 
θέσεις αυτές είναι περισσότερες από μία (1), ποσοστό 
12,88% των θέσεων αυτών, αποδίδεται στους υποψηφί-
ους οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις 
ΓΕΛ 2020 με τους όρους, τις προϋποθέσεις, την εξετα-
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στέα ύλη και τις διαδικασίες που ίσχυαν το σχολικό έτος 
2018-2019 (Παλαιό Σύστημα) και υποβάλλουν εκ νέου 
μηχανογραφικό δελτίο το έτος 2022 χωρίς νέα εξέταση 
και οι υπόλοιπες θέσεις αποδίδονται στους υποψηφίους 
οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 
2020 με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που ίσχυαν το 
σχολικό έτος 2019-2020 (Νέο Σύστημα) και υποβάλλουν 
εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο το έτος 2022 χωρίς νέα 
εξέταση. Τα ανωτέρω ποσοστά καθορίστηκαν με βάση 
τον αριθμό των υποψηφίων των περ. α΄ και β΄ που υπέ-

βαλαν μηχανογραφικό δελτίο κατά το σχολικό έτος 2021-
2022 έτσι όπως περιγράφεται στο συνοδευτικό Πίνακα 
ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
απόφασης. Επίσης, τα ανωτέρω ποσοστά αποδίδονται 
στα κατά περίπτωση συναρμόδια Υπουργεία, προκει-
μένου να ορισθεί ο αριθμός εισακτέων της κατηγορίας 
αυτής για τις σχολές και τα τμήματα αρμοδιότητάς τους, 
με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, 
με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων.

 ΠΙΝΑΚΑΣ με τον αριθμό των υποψηφίων ΓΕΛ, οι οποίοι συμμετείχαν το σχολικό έτος 2019- 20 στις πανελλαδικές 
εξετάσεις ημερήσιων ΓΕΛ με το ΠΑΛΑΙΟ ή το ΝΕΟ σύστημα εισαγωγής του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) και το έτος 2022 
υπέβαλαν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο χωρίς νέα εξέταση, με βάση την τελευταία εξέτασή τους το έτος 2020.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΛ, ΕΤΟΥΣ 2020

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΛ ΠΟΥ 
ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΟΡΙΣΤΙΚ. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
ΕΤΟΥΣ 2022 ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

ΠΟΣΟΣΤΟ

α) με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που ίσχυαν 
το σχολικό έτος 2019-2020 (Νέο Σύστημα)

2.746 87,12%

β) με τους όρους, τις προϋποθέσεις, την εξεταστέα 
ύλη και τις διαδικασίες που ίσχυαν το σχολικό έτος 
2018-2019 (Παλαιό Σύστημα)

406 12,88%

ΣΥΝΟΛΟ 3.152

ii) Κατά 60% ως εξής:
- από υποψηφίους οι οποίοι συμμετείχαν το σχολικό 

έτος 2020-2021 στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσι-
ων ΕΠΑΛ με το σύστημα εισαγωγής του ν. 4186/2013 
(Α΄ 193) με βάση την τελευταία εξέτασή τους και υπο-
βάλλουν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο το έτος 2022 
χωρίς νέα εξέταση, και συγκεκριμένα:

• σε ποσοστό 5% σε Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευ-
θύνσεις Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, σε 
Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρ-
μακευτικής, Φυσικής, Βιολογίας και Γεωλογίας.

• σε ποσοστό 20% στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής 
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) και στις Ανώ-
τερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ).

• σε ποσοστό 10% στις λοιπές Σχολές, Τμήματα και Ει-
σαγωγικές Κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων όπως κα-
θορίζονται στο άρθρο 1 της υπό στοιχεία Φ 153/79899/
Α5/21.5.2019 (Β΄ 1904 και Β΄ 1940) υπουργικής απόφα-
σης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- κατά το υπόλοιπο από υποψηφίους οι οποίοι συμμε-
τείχαν για τελευταία φορά το σχολικό έτος 2020-2021 
στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιων ΓΕΛ με το σύ-
στημα εισαγωγής του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) με βάση 
την τελευταία εξέτασή τους και υποβάλλουν εκ νέου 
μηχανογραφικό δελτίο το έτος 2022 χωρίς νέα εξέταση.

Οι θέσεις του εδαφίου (α) της παρούσας παραγράφου 
δεν διεκδικούνται με βάση την εξέτασή τους στις επανα-
ληπτικές εξετάσεις από όσους υποψηφίους συμμετείχαν 
στις επαναληπτικές εξετάσεις 2020 ή 2021 και διεκδίκη-
σαν επιπλέον ποσοστό 0,5% των θέσεων εισακτέων για 
εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

β) Των Πανεπιστημίων, της Ανώτατης Σχολής Παιδα-
γωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), των 

Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) 
και του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της 
Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, σε ποσοστά θέσεων 
τα οποία θα καλυφθούν από υποψηφίους ημερήσιων 
και εσπερινών ΕΠΑΛ οι οποίοι συμμετείχαν το σχολικό 
έτος 2021-2022 στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσι-
ων ΕΠΑΛ με το σύστημα εισαγωγής του ν. 4186/2013 
(Α΄ 193), ως εξής:

• 5% του αριθμού εισακτέων σε Τμήματα και Εισαγωγι-
κές Κατευθύνσεις Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχο-
λών, σε Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, 
Φαρμακευτικής, Φυσικής, Βιολογίας και Γεωλογίας.

• 20% του αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Σχολή 
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)
και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης 
(ΑΣΤΕ).

• 10% του αριθμού εισακτέων στις λοιπές Σχολές, Τμή-
ματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Πανεπιστημί-
ων όπως καθορίζονται στο άρθρο 1 της υπό στοιχεία Φ 
153/79899/Α5/21.5.2019 (Β΄ 1904 και Β΄ 1940) υπουργι-
κής απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Οι λοιπές θέσεις εισακτέων στις Σχολές, τα Τμήμα-
τα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμημάτων των 
Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακα-
δημιών, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνο-
λογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), των Ανώτερων Σχο-
λών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) και του Τμήματος 
Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανώτατης Σχολής 
Καλών Τεχνών, αντιστοιχούν στους συμμετέχοντες το 
σχολικό έτος 2021-2022 στις πανελλαδικές εξετάσεις 
ημερήσιων Γενικών Λυκείων με το σύστημα εισαγωγής 
του ν. 4186/2013 (Α΄ 193).
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δ) Τυχόν θέσεις που δεν θα καλυφθούν από υποψηφί-
ους των εδαφίων α και β της παρούσας θα μεταφερθούν 
και θα προστεθούν στον αριθμό θέσεων που αντιστοι-
χούν στους υποψηφίους του εδαφίου γ.

ε) Κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων, 
σύμφωνα με τα ποσοστά των παραγράφων Β - Δ της 
παρούσας γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστε-
ρη ακέραιη μονάδα. Ειδικότερα αν προκύπτει δεκαδικό 
υπόλοιπο, που είναι μισό ή μεγαλύτερο από το μισό της 
ακέραιης μονάδας, η στρογγυλοποίηση γίνεται στην 
επόμενη ακέραια μονάδα. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο 
είναι μικρότερο απ’ το μισό της ακέραιης μονάδας δεν 
λαμβάνεται υπόψη, εκτός αν μηδενίζεται η θέση, οπότε 
γίνεται στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα, ώστε σε 
κάθε περίπτωση να υπάρχει μία (1) τουλάχιστον θέση της 
κάθε κατηγορίας για κάθε Σχολή ή Τμήμα Σχολής ή Εισα-
γωγική κατεύθυνση των Τμημάτων, με την επιφύλαξη της 
παραγράφου Β)α)i) της παρούσας. Για τις Στρατιωτικές 
σχολές, τις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής 
Ακαδημίας, τις ΑΕΝ και τις σχολές του Λιμενικού Σώμα-
τος - Ελληνικής Ακτοφυλακής εφαρμόζονται, αναλόγως, 
οι διατάξεις των εδαφίων α΄ και δ΄ της παρούσας, αν δεν 
ορίζεται διαφορετικά από τις αντίστοιχες κοινές υπουργι-
κές αποφάσεις, με τις οποίες ορίζεται ο αριθμός εισακτέ-
ων στις σχολές αυτές, με την επιφύλαξη της περ. α΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του ν. 4777/2021 (Α΄ 25).

Γ. Ορίζουμε τον αριθμό θέσεων επιπλέον του αριθμού 
εισακτέων της υπό στοιχεία Φ.253.1/55071/Α5/13.5.2022 
(Β΄ 2370) υπουργικής απόφασης για τους υποψηφίους 
που συμμετείχαν το σχολικό έτος 2021-2022 στις πανελ-
λαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ως εξής:

α) εσπερινών ΓΕΛ με το σύστημα εισαγωγής του 
ν. 4186/2013 (Α΄ 193), σε ποσοστό θέσεων 1% για τις 
Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις 
των Τμημάτων των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκ-
κλησιαστικών Ακαδημιών, της Ανώτατης Σχολής Παι-
δαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), 
των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) 
και του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της 
Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών.

β) εσπερινών ΕΠΑΛ με το σύστημα εισαγωγής του 
ν. 4186/2013 (Α΄ 193), σε ποσοστό θέσεων 1% για τις 

Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις 
των Τμημάτων των Πανεπιστημίων, της Ανώτατης 
Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής 
Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) και του Τμήματος Θεωρίας και 
Ιστορίας της Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τε-
χνών, όπως καθορίζονται στο άρθρο 1 της υπό στοιχεία 
Φ153/79899/Α5/21.5.2019 (Β΄ 1904 και Β΄ 1940) υπουρ-
γικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δ. Οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στις επανα-
ληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου του 
έτους 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13Α 
του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), επιπλέον του αριθμού εισα-
κτέων της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, διεκδικούν 
ποσοστό θέσεων ως ακολούθως:

α) Οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων (ημερήσιων 
και εσπερινών) διεκδικούν ποσοστό θέσεων 0,5% του 
αριθμού εισακτέων για τις Σχολές, τα Τμήματα και τις 
Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμημάτων των Πανεπι-
στημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της 
Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαί-
δευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), των Ανωτέρων Σχολών Τουριστι-
κής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) και του Τμήματος Θεωρίας και 
Ιστορίας της Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών.

β) Οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων (ημερή-
σιων και εσπερινών) διεκδικούν ποσοστό θέσεων 0,5% 
του αριθμού εισακτέων για τις Σχολές, τα Τμήματα και 
τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμημάτων των Πα-
νεπιστημίων, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), των Ανώτερων 
Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) και του Τμή-
ματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανώτατης 
Σχολής Καλών Τεχνών, όπως καθορίζονται στο άρθρο 1 
της υπό στοιχεία Φ 153/79899/Α5/21.5.2019 (Β΄ 1904 και 
Β΄ 1940) υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

Η ανωτέρω κατανομή θέσεων απεικονίζεται αναλυτικά 
στους ακόλουθους πίνακες:

*Οι θέσεις του 10% ΓΕΛ 2020, αποδίδονται μεταξύ των 
υποψηφίων του Νέου και του Παλαιού Συστήματος σύμ-
φωνα με την παρ. Β)α) i) της παρούσας.
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Ε. Ορίζεται ο αριθμός εισακτέων στις Σχολές, τα Τμή-
ματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
επιπλέον του καθορισθέντος αριθμού της υπό στοιχεία 
Φ.253.1/55071/Α5/13.5.2022 (Β΄ 2370) υπουργικής από-
φασης, που θα καλυφθεί από υποψηφίους των παρα-
κάτω ειδικών κατηγοριών των περ. α΄ και β΄ της παρ. 4 
του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188), όπως αντικατα-
στάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 
(Α΄ 90) και την παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 3404/2005 
(Α΄ 260) και αφορούν στην εισαγωγή τέκνων Ελλήνων 
του εξωτερικού, αλλοδαπών - αλλογενών και υποψηφί-
ων Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας 
της Θράκης, στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, για όλες τις 
Σχολές και τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις 
Τμημάτων των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησια-
στικών Ακαδημιών, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής 
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), των Ανωτέ-
ρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και του Τμήματος 
Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανώτατης Σχολής 
Καλών Τεχνών, ως ακολούθως:

I) ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
α) 4% για τους υποψηφίους με την ειδική κατηγορία: 

ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ.

β) 1% για τους υποψηφίους με την ειδική κατηγορία: 
ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕ 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Η ΣΕ 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ 
Η ΕΛΛΑΔΑ, ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ.

γ) i) α. 1,5% για τους υποψηφίους της ειδικής κατηγο-
ρίας: ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΞΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Η ΑΝΤΙΣ-
ΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
που είναι απόφοιτοι ξένου σχολείου Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, το οποίο λειτουργεί στο εξωτερικό και 
ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών χώρας μέλους της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης (πλην της Κύπρου).

β. 1,5% για τους υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας: 
ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΞΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙ-
ΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ που 
είναι απόφοιτοι Κυπριακών Λυκείων που λειτουργούν 
στην Κύπρο και ακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών 
της χώρας αυτής.

ii) 1% για τους υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας: 
ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΞΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ που είναι 
απόφοιτοι ξένου σχολείου Δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης, το οποίο λειτουργεί στο εξωτερικό και ακολουθεί 
πρόγραμμα σπουδών χώρας μη μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.
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Προκειμένου για τις Σχολές των Ανώτατων Στρατι-
ωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Σχολών Υπαξι-
ωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και τις Σχολές της 
Αστυνομικής Ακαδημίας, ως προς τις θέσεις εισακτέων 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 
12 του ν. 2552/1997 (Α΄ 266) και οι θέσεις αυτές είναι κοι-
νές για τους υποψηφίους όλων των ειδικών κατηγοριών 
της παρούσας παραγράφου.

II) ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ - ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ
α) Για τους υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας: ΑΛ-

ΛΟΔΑΠΟΙ - ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ, που είναι απόφοιτοι σχολεί-
ου Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο ακολουθεί 
πρόγραμμα σπουδών χώρας μη μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ):

i) 2% για τις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευ-
θύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, Ανώτατων Εκκλη-
σιαστικών Ακαδημιών και ΑΣΤΕ του επιστημονικού πεδίου 
Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών.

ii) 1% για τις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές 
Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, Ανώτατων 
Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και ΑΣΠΑΙΤΕ των λοιπών 
επιστημονικών πεδίων.

iii) 20% για τα προγράμματα ιερατικών σπουδών των 
Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.

β) Για τους υποψήφιους της ειδικής κατηγορίας: ΑΠΟ-
ΦΟΙΤΟΙ ΛΥΚΕΙΩΝ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ 
ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ που είναι απόφοιτοι σχολείων Δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης το οποίο ακολουθεί πρόγραμμα 
σπουδών χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ):

i) 10% για τις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές 
Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, Ανώτατων 
Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ΑΣΠΑΙΤΕ και ΑΣΤΕ όλων 
των επιστημονικών πεδίων.

ii) 20% για τα προγράμματα ιερατικών σπουδών των 
Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.

III) ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ
α) Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία: ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ 

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ - ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ έχουν δικαίωμα πρόσβασης 
σε ποσοστό θέσεων 3,5% στα τμήματα των Θεολογικών 
σχολών των Πανεπιστημίων και στα προγράμματα σπου-
δών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και σε 
ποσοστό θέσεων 1% σε όλες τις υπόλοιπες Σχολές, τα 
Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων 
των Πανεπιστημίων, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχο-
λών Τουριστικής Εκπαίδευσης και στο Τμήμα Θεωρίας και 
Ιστορίας της Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών.

β) Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία: ΥΠΟΤΡΟ-
ΦΟΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε όλες 
τις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις 
Τμημάτων των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησια-
στικών Ακαδημιών, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανωτέρων Σχολών 
Τουριστικής Εκπαίδευσης και στο Τμήμα Θεωρίας και 
Ιστορίας της Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, 
σε ποσοστό θέσεων 1%.

IV) ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙ-
ΟΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία: ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙ-
ΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΘΡΑ-
ΚΗΣ έχουν δικαίωμα πρόσβασης:

α) Οι υποψήφιοι ημερήσιου Γενικού Λυκείου, για 
τις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευ-
θύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, της ΑΣΠΑΙ-
ΤΕ, των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης 
και της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Μουσουλμανικών 
Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ, εκτός 
των τμημάτων Θεολογίας, Κοινωνικής Θεολογίας και 
Θρησκειολογίας, Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστια-
νικού Πολιτισμού των Πανεπιστημίων ΕΚΠΑ και ΑΠΘ 
και των προγραμμάτων σπουδών των Ανώτατων Εκ-
κλησιαστικών Ακαδημιών, σε ποσοστό θέσεων 0,5%. 
Όπου προκύπτει άνω των μία θέσεων, μία από τις 
θέσεις αυτές διεκδικείται από τους υποψηφίους που 
συμμετείχαν για τελευταία φορά στις πανελλαδικές 
εξετάσεις των ετών 2021 και 2020.

β) Οι υποψήφιοι ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου 
του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), για τις Σχολές, τα Τμήματα 
και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανε-
πιστημίων του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Φ.153/79899/
Α5/21.5.2019 (Β΄ 1904 και Β΄ 1940) υπουργικής απόφα-
σης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της ΑΣΠΑΙΤΕ, και 
των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης σε 
ποσοστό θέσεων 0,5%. Όπου προκύπτει άνω των μία 
θέσεων στα Πανεπιστήμια, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ μία από τις 
θέσεις αυτές διεκδικείται από τους υποψηφίους που συμ-
μετείχαν για τελευταία φορά στις πανελλαδικές εξετάσεις 
ημερησίων ΕΠΑΛ των ετών 2021 και 2020.

ΣΤ. 1) Οι υποψήφιοι που υπάγονται στις διατάξεις του 
άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008, τροποποιή-
θηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 3748/2009 
(Α΄ 29), τις παρ. 1 έως 6 του άρθρου 38 του ν. 4115/2013 
(Α΄ 24) και την παρ. 2 του άρθρου 75 του ν. 4589/2019 
(Α΄ 13), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρ-
θρου 38 του ν. 4115/2013, όπως αυτή συμπληρώθηκε με 
την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254) όπως 
αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του ν. 4373/2016 
και αφορούν στην εισαγωγή αθλητών με διακρίσεις στην 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση σε όλες τις Σχολές, τα Τμήματα 
και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπι-
στημίων, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνο-
λογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) και στο Τμήμα Θεωρίας 
και Ιστορίας της Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τε-
χνών διεκδικούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
ν. 4777/2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 
του ν. 4429/2016 (Α΄ 199), ποσοστό θέσεων επιπλέον 
του αριθμού εισακτέων:

i) 20% για τα ΤΕΦΑΑ και
ii) 3% για τα λοιπά τμήματα/ εισαγωγικές κατευθύνσεις 

τμημάτων.
2) Οι υποψήφιοι που υπάγονται στις διατάξεις της 

παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α΄ 156) όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 108 του ν. 4547/2018 
(Α΄ 102), που αφορά στην εισαγωγή Πασχόντων από 
Σοβαρές Παθήσεις στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση δι-
εκδικούν ποσοστό θέσεων 5% επιπλέον του αριθμού 
εισακτέων για όλες τις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγω-
γικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, των 
Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της Ανώτατης 
Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
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(ΑΣΠΑΙΤΕ) και του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της 
Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών.

Ζ. 1) Κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων, 
σύμφωνα με τα παραπάνω ποσοστά των ειδικών κατηγο-
ριών των παρ. Ε και ΣΤ της παρούσας, γίνεται στρογγυλο-
ποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Ειδικότερα, 
αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο, ίσο ή μεγαλύτερο από 
το μισό της ακέραιης μονάδας, η στρογγυλοποίηση γίνε-
ται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα. Αν το δεκα-
δικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης 
μονάδας δεν λαμβάνεται υπόψη, εκτός αν μηδενίζεται 
η θέση, οπότε γίνεται στρογγυλοποίηση στην ακέραιη 
μονάδα, ώστε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει μια (1) 
τουλάχιστον θέση της κάθε κατηγορίας για κάθε Σχολή 
ή Τμήμα / Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Τμήματος.

2) Τυχόν θέσεις που δε θα καλυφθούν από υποψηφίους 
των κατηγοριών των παρ. Γ, Δ, Ε και ΣΤ δε μεταφέρονται.

Η. Οι διατάξεις των παρ. Β, Γ, Δ, Ε και ΣΤ της παρούσας 
δεν εφαρμόζονται για τα τμήματα Εικαστικών Τεχνών της 
ΑΣΚΤ, Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Εικαστικών 
και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας και Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της 
Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 19 Ιουλίου 2022

Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   







ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ38846 Τεύχος B’ 3798/20.07.2022

*02037982007220024*

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 στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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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