
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Προγραμ-
ματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης 
της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανι-
σμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΥ - 
ΧΜ ΕΟΧ), του άρθρου 53Α του ν.  4314/2014 και 
τροποποίηση της υπ’  αρ. 589/2017 (ΥΑ 58969 
ΕΥΧΜΕΟΧ738 Β’2012) «Διάρθρωση της Ειδικής 
Υπηρεσίας Προγραμματισμού, Συντονισμού και 
Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηματο-
δοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομι-
κού Χώρου (ΕΥ - ΧΜ ΕΟΧ)», του άρθρου 53Α του 
ν. 4314/2014.

2 Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.251/140232/
Α5/11-11-2022 υπουργικής απόφασης «Συντελε-
στές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, 
τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς 
και Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 
(Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκι-
μασιών για την συμμετοχή των υποψηφίων των 
πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλο-
γής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές 
των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές 
της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, 
στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων 
Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις 
Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, από το ακα-
δημαϊκό έτος 2023-2024 και εφεξής» (Β’ 5803).

3 Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.253.1/148469/
Α5/18-11-2021 υπουργικής απόφασης «Καθορι-
σμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελ-
λαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδι-
κών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για 
εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των 
Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της 
Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις 
Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενι-
κού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις 
Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, το ακαδημα-
ϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής» (Β’  5399), για το 
ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και εφεξής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 125583 (1)
Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Προ-

γραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθη-

σης της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μη-

χανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(ΕΥ - ΧΜ ΕΟΧ), του άρθρου 53Α του ν. 4314/2014 

και τροποποίηση της υπ’ αρ. 589/2017 (ΥΑ 58969 

ΕΥΧΜΕΟΧ738 Β’2012) «Διάρθρωση της Ειδικής 

Υπηρεσίας Προγραμματισμού, Συντονισμού και 

Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρημα-

τοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικο-

νομικού Χώρου (ΕΥ - ΧΜ ΕΟΧ)», του άρθρου 53Α 

του ν. 4314/2014. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-

νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το 
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τον ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμο-
γή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματι-
κή Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας 
“Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.” και άλλες 
διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» 
(Α’ 61) και ειδικότερα το άρθρο 27.

3. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 
(Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265) και ειδικότερα την 
παρ. 4 του άρθρου 53 Α αυτού, το οποίο προστέθηκε 
με το άρθρο 59 του ν. 4465/2017 (Α’ 47) με το οποίο 
συστήθηκε η “Ειδική Υπηρεσία Προγραμματισμού, Συ-
ντονισμού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των 
Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικο-
νομικού Χώρου”» (Α’ 265) (ΕΥ - ΧΜ ΕΟΧ).

4. Τον από 18.01.2011 «Κανονισμό για την υλοποίη-
ση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ 2009-2014» 
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(Regulation on the implementation of the European 
Economic Area - EEA - Financial Mechanism 2009 - 2014) 
και Παραρτήματα αυτού, όπως υιοθετήθηκαν από την 
Επιτροπή ΧΜ-ΕΟΧ βάση του Πρωτοκόλλου 38b και ισχύ-
ουν και του σχετικού Μνημονίου Κατανόησης 2009- 2014.

5. Τον από 26.09.2016 «Κανονισμό για την υλοποίη-
ση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ 2014-2021» 
(Regulation on the implementation of the European 
Economic Area - EEA - Financial Mechanism 2014-2021) 
και Παραρτήματα αυτού, όπως υιοθετήθηκαν από την 
Επιτροπή ΧΜ -ΕΟΧ βάσει του Πρωτοκόλλου 38c.

6. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων» (Α’ 15).

7. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

9. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

10. Την υπ’  αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

11. Την υπ’ αρ. 125173/22-12-2022 εισήγηση - ενη-
μερωτικό σημείωμα του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Επενδύσεων και ΕΣΠΑ για την έγκριση και τροποποίη-
ση της παρούσας από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζει:

Τον καθορισμό του σκοπού, των αρμοδιοτήτων και 
της εσωτερικής διάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1 
Σκοπός

Η Ειδική Υπηρεσία Προγραμματισμού, Συντονισμού 
και Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηματοδοτι-
κών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(ΕΥ - ΧΜ ΕΟΧ), του άρθρου 53Α του ν. 4314/2014 υπάγε-
ται, κατά τις διατάξεις του ίδιου άρθρου, ως υπηρεσιακή 
μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης, στη Γενική Γραμματεία 
Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και αποτελεί το Εθνικό 
Σημείο Επαφής κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό για 
την εφαρμογή του ΕΟΧ και των Χρηματοδοτικών Μηχα-
νισμών, όπως εκάστοτε ισχύει.

Είναι αρμόδια για το σχεδιασμό, την οργάνωση της 
εθνικής στρατηγικής και τις διαβουλεύσεις με την Επι-
τροπή ΧΜ ΕΟΧ, τη συνεργασία με την Επιτροπή για την 
υπογραφή των Μνημονίων Κατανόησης, την εκπροσώ-
πηση της χώρας στις σχέσεις της με την Επιτροπή και το 
Γραφείο ΧΜ ΕΟΧ, την κατάρτιση και υποβολή των εκθέ-
σεων στρατηγικής και την παρακολούθηση και εποπτεία 
της φυσικής και οικονομικής προόδου των εγκριθέντων 
έργων και προγραμμάτων των ΧΜ ΕΟΧ.

Άρθρο 2
Διάρθρωση και Αρμοδιότητες 
Ειδικής Υπηρεσίας ΕΟΧ

Η Ειδική Υπηρεσία Προγραμματισμού, Συντονισμού 
και Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηματοδοτι-
κών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
ασκεί τις κατωτέρω αρμοδιότητες:

2.1. Υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών κατά τη δι-
άρκεια των διαβουλεύσεων της Ε.Ε. και της Επιτροπής ΧΜ 
ΕΟΧ για τις νέες χρηματοδοτικές περιόδους των ΧΜ ΕΟΧ.

2.2. Σχεδιασμός, οργάνωση της εθνικής στρατηγικής 
και διαβουλεύσεις με την Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ για την κα-
τανομή των πόρων των ΧΜ ΕΟΧ στις εγκεκριμένες από 
την Ε.Ε. και την Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ θεματικές ενότητες και 
στο Ταμείο Διμερών Σχέσεων σε εθνικό επίπεδο.

2.3. Συνεργασία με την Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ για την υπο-
γραφή των Μνημονίων Κατανοήσεως από τις δότριες 
χώρες και από το δικαιούχο κράτος.

2.4. Εκπροσώπηση της χώρας στις σχέσεις της με την 
Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ και το Γραφείο ΧΜ.

2.5. Προετοιμασία, οργάνωση και συντονισμός των 
ετήσιων συναντήσεων μεταξύ της Επιτροπής ΧΜ ΕΟΧ 
και του Εθνικού Σημείου Επαφής.

2.5. Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Παρακολού-
θησης για την υλοποίηση των ΧΜ ΕΟΧ, υποστήριξη και 
συντονισμός εργασιών αυτής.

2.6. Συντονισμός, εποπτεία και παρακολούθηση των 
αρμοδίων εμπλεκομένων ελληνικών αρχών στην υλο-
ποίηση των ΧΜ ΕΟΧ στην Ελλάδα, σε ό,τι αφορά την 
άσκηση αρμοδιοτήτων τους σύμφωνα με το θεσμικό 
και κανονιστικό πλαίσιο των ΧΜ ΕΟΧ.

2.7. Κατάρτιση και υποβολή προς την Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ 
ετήσιας έκθεσης στρατηγικής αναφορικά με την αξιο-
λόγηση της συνεισφοράς των ΧΜ ΕΟΧ στη χώρα για: τη 
μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων, την 
ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων με τις δότριες χώρες, 
την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των εθνικών 
δομών διαχείρισης και ελέγχου που έχουν θεσμοθετηθεί 
από τη χώρα, την πορεία υλοποίησης των ΧΜ ΕΟΧ.

2.8. Παρακολούθηση και μέριμνα για την πραγματο-
ποίηση των ετήσιων δεσμεύσεων των πόρων των ΧΜ 
ΕΟΧ αλλά και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
για την ομαλή υλοποίηση των ΧΜ ΕΟΧ.

2.9. Διαβούλευση με την Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ για ανακα-
τανομή των πόρων καθώς και τυχόν τροποποιήσεις των 
Μνημονίων Κατανοήσεως και των θεματικών ενοτήτων 
αυτού.

2.10. Παρακολούθηση και εποπτεία της συνολικής φυ-
σικής και οικονομικής προόδου των εγκριθέντων έργων 
και προγραμμάτων των ΧΜ ΕΟΧ. Μέριμνα για την ομα-
δοποίηση των σχετικών στοιχείων και για την εξαγωγή 
στατιστικών και λοιπών συγκεντρωτικών στοιχείων.

2.11. Παρακολούθηση μέσω επιτόπιων επισκέψεων και 
επαληθεύσεων σε τακτική βάση της προόδου της υλο-
ποίησης των ΧΜ ΕΟΧ αναφορικά με τα αποτελέσματα, 
τους στόχους, τους δείκτες και τις ειδικότερες οικονομι-
κές απαιτήσεις.

2.12. Προετοιμασία και υποβολή προς την Επιτροπή 
ΧΜ - ΕΟΧ, σε τακτά χρονικά διαστήματα, αναφορών 
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παρατυπιών που επηρεάζουν ή θέτουν σε κίνδυνο την 
υλοποίηση των ΧΜ ΕΟΧ.

2.13. Συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες για τη σύ-
νταξη και υποβολή προς έγκριση στην Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ 
αναλυτικής περιγραφής των Συστημάτων Διαχείρισης 
και Ελέγχου για την υλοποίηση των ΧΜ ΕΟΧ στη χώρα.

2.14. Διαχείριση της Συγχρηματοδοτούμενης Τεχνικής 
Βοήθειας των ΧΜ ΕΟΧ και του Ταμείου Διμερών Σχέσεων 
σε Εθνικό Επίπεδο (Βilateral Fund at National Level).

2.15. Μέριμνα για τη δημιουργία και τη λειτουργία μη-
χανισμού καταγγελιών (complaint mechanism) προκει-
μένου να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά καταγγελίες 
σχετικά με υπόνοιες για τη μη συμβατότητα με τις αρχές 
της χρηστής διακυβέρνησης στο πλαίσιο της υλοποίη-
σης των ΧΜ ΕΟΧ.

2.16. Κατάρτιση εγχειριδίων ή οδηγιών εφαρμογής για 
τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της 
υλοποίηση των ΧΜ ΕΟΧ προς τις εμπλεκόμενες αρχές.

2.17. Διαχείριση οριζοντίων θεμάτων κρατικών ενι-
σχύσεων που άπτονται της υλοποίησης των ΧΜ ΕΟΧ, σε 
συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

2.18. Μέριμνα για την πιστοποίηση της επίτευξης των 
στόχων της υλοποίησης των ΧΜ ΕΟΧ.

2.19. Λειτουργία Γραφείου ΟΠΣ για τις ανάγκες των 
ΧΜ ΕΟΧ.

2.20. Παροχή Πληροφόρησης και Δημοσιότητας σε 
εθνικό επίπεδο για την παρουσία και την πρόοδο υλο-
ποίησης των ΧΜ ΕΟΧ στην Ελλάδα με την κατάρτιση επι-
κοινωνιακής στρατηγικής, τη διοργάνωση ενημερωτικών 
ημερίδων και τη λειτουργία και συντήρηση διαδικτυακού 
ιστότοπου αποκλειστικά για την υλοποίηση των ΧΜ ΕΟΧ.

Άρθρο 3
Προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας 
Προγραμματισμού, Συντονισμού και 
Παρακολούθησης της υλοποίησης των 
Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (ΕΥ-ΧΜ-ΕΟΧ)

1. Το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας Προγραμματι-
σμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της υλοποίη-
σης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου ανέρχεται σε δέκα (10) άτομα, τα 
οποία κατά κατηγορία είναι:

Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) (εννέα) 9 άτομα.

Β. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), ένα 
(1) άτομο.

Άρθρο 4
Σύσταση θέσης Προϊσταμένου της Ειδικής 
Υπηρεσίας Προγραμματισμού, Συντονισμού 
και Παρακολούθησης της υλοποίησης των 
Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (ΕΥ ΧΜ ΕΟΧ).

Στην Ειδική Υπηρεσία Προγραμματισμού, Συντονι-
σμού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρημα-
τοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (ΕΥ ΧΜ ΕΟΧ) συστήνεται μία (1) θέση Προϊστα-
μένου Ειδικής Υπηρεσίας.

Άρθρο 5
Προσόντα για τη στελέχωση της Ειδικής 
Υπηρεσίας Προγραμματισμού, Συντονισμού 
και Παρακολούθησης της υλοποίησης των 
Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (ΕΥ ΧΜ ΕΟΧ)

1.1 Για την πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένων απαι-
τούνται τα εξής τυπικά προσόντα:

1.2. Για τη θέση του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπη-
ρεσίας:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισό-
τιμου τίτλου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος 
της αλλοδαπής και,

β) δεκαετής (10ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους 
κατόχους πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδα-
πής ή ισότιμου τίτλου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού 
ιδρύματος της αλλοδαπής, ή οκταετής (8ετής) επαγγελ-
ματική εμπειρία για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτ-
λου της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αναγνωρισμένου 
εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής ετήσιας του-
λάχιστον φοίτησης καθώς και για τους απόφοιτους της 
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
(ΕΣΔΔΑ), ή εξαετής (6ετής) επαγγελματική εμπειρία για 
τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής 
ή ισότιμου της αλλοδαπής.

1.3. Για τις θέσεις των Προϊσταμένων Μονάδων:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισό-

τιμου τίτλου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος 
της αλλοδαπής και

β) οκταετής (8ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους 
κατόχους πτυχίου ΑΕΙ ή διπλώματος της ημεδαπής ή 
ισότιμου τίτλου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύ-
ματος της αλλοδαπής, ή εξαετής (6ετής) επαγγελματική 
εμπειρία για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της 
ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αναγνωρισμένου εκπαιδευ-
τικού ιδρύματος της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον 
φοίτησης καθώς και για τους απόφοιτους της Εθνικής 
Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), 
ή πενταετής (5ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους 
κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή 
ισότιμου της αλλοδαπής.

1.4. Για την επιλογή του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπη-
ρεσίας Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολού-
θησης της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΥ ΧΜ ΕΟΧ) και των 
Προϊσταμένων των Μονάδων της (1.1. 1.2. και 1.3), συνε-
κτιμώνται ως ουσιαστικά προσόντα η πολύ καλή γνώση 
ή/και εμπειρία επί θεμάτων ΕΟΧ και ΕΣΠΑ και ειδικότερα 
των διαδικασιών σχεδιασμού, διαχείρισης ή/και συντο-
νισμού ή/και ελέγχου ή/και εφαρμογής κοινοτικών και 
αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων, ή/και εκτέλεσης 
έργων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα κατά προτίμηση 
στα θεματικά αντικείμενα του τομέα ευθύνης της Ειδι-
κής Υπηρεσίας, η ικανότητα διοίκησης και οργάνωσης, 
η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, η 
ικανότητα παρακίνησης των υφισταμένων και εστίασης 
στο αποτέλεσμα, η ικανότητα για συνεργασία και επικοι-
νωνία, η καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ), η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματι-
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σμού γραφείου και υπηρεσιών διαδικτύου, η ικανότητα 
αντίληψης ηλεκτρονικών εφαρμογών παρακολούθησης 
διαδικασιών δημόσιου τομέα (ΟΠΣ, ΟΠΣΚΕ κ.λ.π.).

1.5. Για την επιλογή του Προϊσταμένου της Ειδικής 
Υπηρεσίας Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρα-
κολούθησης της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μη-
χανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΥ ΧΜ 
ΕΟΧ) και των Προϊσταμένων Μονάδων, συνεκτιμώνται 
ως επιθυμητά/πρόσθετα προσόντα, οι μεταπτυχιακές 
σπουδές κατά προτίμηση σε συναφές με το αντικείμε-
νο της Ειδικής Υπηρεσίας πεδίο, η αποφοίτηση από την 
Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
(ΕΣΔΔΑ) και η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Εκτός των ανωτέρω, για τον 
Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Προγραμματισμού, 
Συντονισμού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των 
Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονο-
μικού Χώρου και για τους Προϊσταμένους Μονάδων, ως 
πρόσθετο προσόν, συνεκτιμάται και η άσκηση αρμοδιο-
τήτων διοίκησης σε οποιοδήποτε επίπεδο.

2.1. Για τα στελέχη της κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ της Ειδικής 
Υπηρεσίας απαιτούνται τα εξής τυπικά προσόντα:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ (ΠΕ/TE) της ημεδαπής ή ισό-
τιμου τίτλου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος 
της αλλοδαπής και

β) Τριετής (3ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους 
κατόχους πτυχίου ΑΕΙ ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισό-
τιμου τίτλου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος 
της αλλοδαπής, ή διετής (2ετής) επαγγελματική εμπειρία 
για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής 
ή ισότιμου τίτλου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύ-
ματος της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης 
και για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ή μονοετής (1ετής) για 
τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής 
ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής.

2.2. Για την επιλογή των στελεχών κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ της 
Ειδικής Υπηρεσίας συνεκτιμώνται, ως ουσιαστικά προ-
σόντα, η γνώση ή/και εμπειρία των διαδικασιών σχεδια-
σμού, αξιολόγησης, διαχείρισης ή/και συντονισμού ή/και 
ελέγχου ή/και εφαρμογής κοινοτικών και αναπτυξιακών 
προγραμμάτων ή έργων, ή/και εκτέλεσης έργων του δη-
μόσιου ή ιδιωτικού τομέα κατά προτίμηση στα θεματικά 
αντικείμενα του τομέα ευθύνης της Ειδικής Υπηρεσίας, 
η ικανότητα οργάνωσης και εστίασης στο αποτέλεσμα, 
η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η ικανότητα 
ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, η καλή γνώση μιας 
τουλάχιστον ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
κατά προτίμηση αγγλικά και η ικανότητα χρήσης εφαρμο-
γών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών διαδικτύου.

2.3. Για την επιλογή των στελεχών κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ 
συνεκτιμώνται, ως επιθυμητά/πρόσθετα προσόντα, οι 
μεταπτυχιακές σπουδές κατά προτίμηση σε συναφές 
με το αντικείμενο της Ειδικής Υπηρεσίας πεδίο, η απο-
φοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) και η γνώση μιας δεύτερης ξέ-
νης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.1 Για τα στελέχη της κατηγορίας ΔΕ της Ειδικής Υπη-
ρεσίας απαιτούνται, ως τυπικά προσόντα, απολυτήριος 

τίτλος Γενικού Επαγγελματικού (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού 
Λυκείου (ΕΠΑΛ) και 6ετής επαγγελματική εμπειρία.

3.2. Για την επιλογή των στελεχών κατηγορίας ΔΕ συ-
νεκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσόντα, η γνώση ή/και 
εμπειρία σε θέματα πληρωμών των δαπανών συγχρημα-
τοδοτούμενων προγραμμάτων και διαχείρισης λογαρια-
σμών, ή/και διαχείρισης προσωπικού ή/και σε διοικητικά 
καθήκοντα ή/και σε λογιστική ή/και σε διαχείριση ευρω-
παϊκών προγραμμάτων, ή και σε διοικητική υποστήριξη, 
η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η ικανότητα 
οργάνωσης γραφείου και η ικανότητα χρήσης εφαρμογών 
αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών διαδικτύου.

3.3. Για την επιλογή των στελεχών κατηγορίας ΔΕ συνε-
κτιμώνται, ως επιθυμητά/πρόσθετα προσόντα, η κατοχή 
πτυχίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)/
Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)/Εργαστηρίου 
Ελευθέρων Σπουδών (ΕΕΣ) ή ισότιμου τίτλου και η γνώση 
μιας ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Επιπροσθέτως των προσόντων που αναφέρονται 
στο παρόν άρθρο, με την προκήρυξη για την πλήρωση 
των θέσεων, δύναται να καθορίζονται πρόσθετα ουσια-
στικά και επιθυμητά προσόντα για κάθε θέση.

Άρθρο 6
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υφυπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ   

Ι

 Αριθμ. Φ.251/159901/Α5 (2)
Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.251/140232/

Α5/11-11-2022 υπουργικής απόφασης «Συντε-

λεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχο-

λών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, κα-

θώς και Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 

(Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμα-

σιών για την συμμετοχή των υποψηφίων των πα-

νελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής 

για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των 

Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της 

Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις 

Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενι-

κού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε. 

του Υπουργείου Τουρισμού, από το ακαδημαϊκό 

έτος 2023-2024 και εφεξής» (Β’ 5803). 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 1, 5, 6, 7 και της περ. στ’ της παρ. 9 του 

άρθρου 4Β του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως το άρθρο 
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αυτό προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4777/2021 (Α’ 25) 
και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 382 του 
ν. 4957/2022 (Α’ 141),

β) του προτελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρ-
θρου 13 του ν. 4186/2013, όπως η παράγραφος αυτή 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4777/2021,

γ) της περ.  γ’ της παρ.  1 του άρθρου 13Δ του 
ν. 4186/2013, όπως η περίπτωση αυτή τροποποιήθηκε 
με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4777/2021,

δ) της παρ.  6α του άρθρου 13Δ του ν.  4186/2013 
(Α’ 193), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 77 του 
ν. 4997/2022 (Α’ 219),

ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών (Α’ 121),

στ) του π.δ. 52/2022 «Ίδρυση, Κατάργηση, Συγχώνευ-
ση, Μετονομασία και Μεταβολή έδρας Τμημάτων στο 
Πανεπιστήμιο Πατρών» (Α’ 131),

ζ) 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 την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

η) της υπό στοιχεία Φ.251/22973/Α5/26-2-2021 
υπουργικής απόφασης «Ορισμός της ελάχιστης και 
μέγιστης τιμής του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης 
Εισαγωγής ως προϋπόθεσης εισαγωγής στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και 
εφεξής» (Β’ 774),

θ) της υπό στοιχεία Φ.251/140232/Α5/11-11-2022 
υπουργικής απόφασης «Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης 
Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κα-
τευθύνσεων, καθώς και Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης 
Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων και πρακτικών 
δοκιμασιών για την συμμετοχή των υποψηφίων των 
πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για 
εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. 
και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομι-
κής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις 

σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος 
και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου 
Τουρισμού, από το ακαδημαϊκό έτος 2023- 2024 και 
εφεξής» (Β’ 5803),

ι) της υπό στοιχεία Φ.251/150508/Α5/5-12-2022 
υπουργικής απόφασης «Ειδικές προθεσμίες για τον κα-
θορισμό του συντελεστή της Ε.Β.Ε. τμήματος, των συ-
ντελεστών βαρύτητας μαθημάτων και της κατάταξης 
στα επιστημονικά πεδία ή τομείς, για τα Τμήματα του 
Πανεπιστημίου Πατρών που ιδρύθηκαν ή συγχωνεύτη-
καν με το π.δ. 52/2022 (Α’ 131)» (Β’ 6181),

ια) της υπό στοιχεία Φ.251/151803/Α5/7-12-2022 
εγκυκλίου της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποι-
ήσεων του ΥΠΑΙΘ, σχετικά με τον καθορισμό του συ-
ντελεστή της Ε.Β.Ε. τμήματος και των συντελεστών 
βαρύτητας μαθημάτων για τα Τμήματα του Πανεπι-
στημίου Πατρών που ιδρύθηκαν ή συγχωνεύτηκαν με 
το π.δ. 52/2022 (Α’ 131).

2. Την υπ’ αρ. 213/08-12-2022 απόφαση της συνεδρία-
σης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών.

3. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/685/155789/Β1/15-12-2022 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., 
αποφασίζουμε:

Τη συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.251/140232/Α5/
11-11-2022 υπουργικής απόφασης «Συντελεστές Ελάχι-
στης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισα-
γωγικών κατευθύνσεων, καθώς και Συντελεστές Ελάχιστης 
Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων και πρακτι-
κών δοκιμασιών για την συμμετοχή των υποψηφίων των 
πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για 
εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και 
Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυ-
ροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων 
Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και 
στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, από το ακαδημα-
ϊκό έτος 2023-2024 και εφεξής» (Β’ 5803) ως ακολούθως:

Στον ΠΙΝΑΚΑ των ΣΧΟΛΩΝ της ως άνω απόφασης, στο τέλος του ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ και πριν από το ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 
προστίθενται οι εξής γραμμές:

ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΔ. ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
Ε.Β.Ε. ΣΧΟΛΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
Ε.Β.Ε ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 1288 ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 0,85

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 1289 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) 0,80

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 23 Δεκεμβρίου 2022

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   
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 Αριθμ. Φ.253.1/159863/Α5 (3)
Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.253.1/148469/

Α5/18-11-2021 υπουργικής απόφασης «Καθορι-

σμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελ-

λαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδι-

κών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για 

εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των 

Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της 

Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις 

Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμε-

νικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και 

στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, το ακα-

δημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής» (Β’ 5399), 

για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και εφεξής. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 «Αναδι-

άρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 
του άρθρου 1 του ν. 4777/2021 «Εισαγωγή στην Τριτο-
βάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευ-
θερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 25),

β) της παρ. 6 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013 (Α’ 193), 
όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 11 του 
ν. 4777/2021 (Α’ 25),

γ) της παρ.  6α του άρθρου 13Δ του ν.  4186/2013 
(Α’  193), όπως προστέθηκε με το άρθρο 77 του 
ν. 4997/2022 (Α’ 219),

δ) του π.δ. 52/2022 «Ίδρυση, Κατάργηση, Συγχώνευ-
ση, Μετονομασία και Μεταβολή έδρας Τμημάτων στο 
Πανεπιστήμιο Πατρών» (Α’ 131),

ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

στ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

ζ) της υπό στοιχεία Φ.253/11812/Α5/2020 υπουργι-
κής απόφασης «Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων 
και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα 
Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013 

(Α’ 193), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρ-
θρου 100 του ν. 4610/2019(Α’ 70)» (Β’ 345), τροποποιή-
θηκε με την υπό στοιχεία Φ.253/58155/Α5/2021 (Β’ 2222) 
υπουργική απόφαση, με την υπό στοιχεία Φ.253/53385/
Α5/2022 (Β’ 2358) όμοια, καθώς και με την υπό στοιχεία 
Φ.253/151036/Α5/2022 (Β’ 6231) όμοια,

η) της υπό στοιχεία Φ.253.1/148469/Α5/18-11-2021 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των συντελεστών 
βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων 
ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασι-
ών για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των 
Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυ-
νομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις 
σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και 
Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου 
Τουρισμού, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής» 
(Β’  5399), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
Φ.253.1/97339/Α5/3-8-2022 (Β’ 4187) όμοιας,

θ) την υπό στοιχεία Φ.251/150508/Α5/05.12.2022 
απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Ειδικές προθεσμίες για τον καθορισμό του συντελε-
στή της Ε.Β.Ε. τμήματος, των συντελεστών βαρύτητας 
μαθημάτων και της κατάταξης στα επιστημονικά πεδία 
ή τομείς, για τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών 
που ιδρύθηκαν ή συγχωνεύτηκαν με το π.δ. 52/2022 
(Α’ 131)» (Β’ 6181), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση 
του άρθρου 77 του ν. 4997/2022 (Α’ 219),

ι) το υπό στοιχεία Φ.251/151803/Α5/07.12.2022 έγ-
γραφο της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, 
Τμήμα Α’ του ΥΠΑΙΘ.

2. Την υπ’ αρ. 213/8.12.2022 απόφαση της συνεδρί-
ασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, η 
οποία μας διαβιβάστηκε με το υπό στοιχεία αρ. πρωτ. 
96842/12-12-2022 έγγραφο.

3. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/684/155814/Β1/15-12-2022 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
αποφασίζουμε:

Τη συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.253.1/148469/
Α5/18-11-2021 (Β’ 5399) υπουργικής απόφασης ως προς 
τους συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξετα-
ζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων και 
πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα Τμήματα Αει-
φορικής Γεωργίας και Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πα-
τρών για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 
ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και εφεξής, ως ακολούθως:
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ΠΙΝΑΚΑΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 

ΠΕΔΙΟ 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, 

ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 

ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΖΩΗΣ

4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 

ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
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ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 1288

ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

(ΑΓΡΙΝΙΟ)

20% 25% 25% 30% 20% 25% 25% 30%

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 1289
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 

(ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)
20% 25% 30% 25% 20% 25% 25% 30%

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 23 Δεκεμβρίου 2022

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 
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*02069753012220008*

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,


		2023-01-04T21:49:20+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




