
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Άνοιγμα του λογαριασμού «Ε.Δ. -Λογαριασμός 
αποδοχών ΠΔΕ Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης» 
στην Τράπεζα της Ελλάδος και καθορισμός της 
κίνησής του.

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.251/36604/Α5/ 
31-3-2021 υπουργικής απόφασης «Kαθορισμός 
του συντελεστή Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 
(Ε.Β.Ε.) ως προϋπόθεση συμμετοχής των υπο-
ψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη δια-
δικασία επιλογής για εισαγωγή 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.» (Β’ 1261), για 
το ακαδ. έτος 2023-2024 και εφεξής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 2/143491/ΔΛΤΠ (1)

Άνοιγμα του λογαριασμού «Ε.Δ. -Λογαριασμός 
αποδοχών ΠΔΕ Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης» 
στην Τράπεζα της Ελλάδος και καθορισμός της 
κίνησής του. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 (Α’ 143),
β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα όπως κωδικο-
ποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) 
και διατηρήθηκε με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’133),

γ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-

νομικών» (Α’ 181),

δ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-

τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

ε) της υπ’ αρ. 2/37345/0004/04.06.2010 κοινής υπουρ-

γικής απόφασης (Β’ 784) όπως αυτή τροποποιήθηκε με 

την υπ’ αρ. 2/49931/0004/27.07.2010 (Β’ 1135) και την 

υπό στοιχεία ΕΑΠ2004980ΕΞ2018/05.11.2018 (Β’ 4936) 

όμοιες.

2. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-

θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 

Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

3. Την υπ’  αρ. 2/57873/24.08.2010 εγκύκλιο του 

Υπουργού Οικονομικών όπως αυτή τροποποιήθηκε 

με τις υπό στοιχεία 2000285ΕΞ2010/19.11.2010 και ΕΑ-

Π2005980ΕΞ2018/16.11.2018 (ΑΔΑ:ΨΡΗ4Η-354) όμοιες.

4. Το υπό στοιχεία 33854 ΕΞ 2022/05.08.2022 έγγραφο 

της ΓΔΟΥ του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

5. Την ανάγκη πληρωμής, μέσω της Ενιαίας Αρχής 

Πληρωμής (ΕΑΠ), των αμοιβών του προσωπικού του 

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που βαρύνουν 

τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-

λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

1. Το άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλά-

δος - Κεντρικό κατάστημα στην ομάδα 242/4 «Λογα-

ριασμοί αποδοχών ΠΔΕ μέσω ΕΑΠ», Νο 23/2424236759 

με τίτλο «ΕΔ  - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΔΕ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ» και ΙΒΑΝ: 

GR0901000230000002424236759.

2. Τον καθορισμό της κίνησης του λογαριασμού ως 

ακολούθως:

α) Πιστώνεται:

- μέσω ηλεκτρονικής εντολής του συστήματος πλη-

ρωμών “e-pde”, με το συνολικό ποσό της αναλυτικής 

ηλεκτρονικής κατάστασης αποδοχών, η οποία θα μετα-

φορτωθεί στην εφαρμογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής 

(αρχείο xml της ΕΑΠ).

- από τα Διατραπεζικά Συστήματα ΑΕ (ΔΙΑΣ ΑΕ) με το 

ποσό των απορρίψεων των πληρωμών. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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β) Χρεώνεται:
- από τη ΔΙΑΣ ΑΕ, με την πληρωμή του συνολικού 

ποσού της αναλυτικής ηλεκτρονικής κατάστασης απο-
δοχών και τη μεταφορά του στους ατομικούς λογαρια-
σμούς των δικαιούχων και στους λογαριασμούς των 
φορέων υπέρ των οποίων παρακρατούνται ποσά.

- από τη ΔΙΑΣ ΑΕ, σε συνεργασία με την ΕΑΠ, με την 
απόδοση του ποσού των απορρίψεων στους ατομικούς 
λογαριασμούς των δικαιούχων.

- με εντολή της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΓΛΚ, κατό-
πιν αιτήματος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και 
Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης, για τη μεταφορά τυχόν αδιάθετων υπολοίπων στον 
λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου «Λογαριασμός 
αδιάθετων υπολοίπων φυσικών προσώπων» με IBAN: 
GR5901000233100200000020003.

3. Την αποστολή από την Τράπεζα της Ελλάδος, των 
αντιγράφων κίνησης του λογαριασμού, στη Γενική Διεύ-
θυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπ. 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Αυγούστου 2022

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΛΑΚΗΣ   

 Ι

  Αριθμ. Φ.251/104723/Α5 (2)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.251/36604/
Α5/31-3-2021 υπουργικής απόφασης «Kαθο-
ρισμός του συντελεστή Ελάχιστης Βάσης Εισα-
γωγής (Ε.Β.Ε.) ως προϋπόθεση συμμετοχής των 
υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη 
διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στις σχολές 
των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές 
της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημί-
ας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφό-
ρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, 
καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρι-
σμού.» (Β’ 1261), για το ακαδ. έτος 2023-2024 
και εφεξής. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 5 και της περ. στ’ της παρ. 9 του άρθρου 

4Β του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193), 
όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 2 του 
ν. 4777/2021 «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευ-
ση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθ-
μιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 25),

β) του προτελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 
13 του ν. 4186/2013, όπως η παράγραφος αυτή αντικα-
ταστάθηκε 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. 4 του άρθρου 54 του ν. 4777/2021,
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, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98),

ζ) 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),

η) της υπό στοιχεία Φ.251/36604/Α5/31-3-2021 υπουρ-
γικής απόφασης «Kαθορισμός του συντελεστή Ελάχι-
στης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ως προϋπόθεση συμμε-
τοχής των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων 
στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή 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.» (Β’ 1261) όπως συμπληρώθηκε με την υπό 
στοιχεία Φ.251/105540/Α5 (Β’ 4006) ομοία,

2. Το υπό στοιχεία Φ.337/24/380916/Σ.6790/29-8-2022 
έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

3. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/436/104387/Β1/29-08-2022 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υ.ΠΑΙ.Θ. ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.251/36604/
Α5/31-3-2021 υπουργικής απόφασης «Kαθορισμός του 
συντελεστή Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ως προϋ-
πόθεση συμμετοχής των υποψηφίων των πανελλαδικών 
εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή 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, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. 
του Υπουργείου Τουρισμού» (Β’ 1261), για το ακαδ. έτος 
2023-2024 και εφεξής, ως ακολούθως:

Στον ΠΙΝΑΚΑ των ΣΧΟΛΩΝ της τροποποιούμενης από-
φασης, τροποποιείται ο Συντελεστής ΕΒΕ Τμήματος για 
τις παρακάτω αναφερόμενες Σχολές ως ακολούθως:

ΙΔΡΥΜΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΣΧΟΛΗΣ
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

Ε.Β.Ε. 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ 

ΣΧΟΛΕΣ
801

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - 

ΟΠΛΑ
1,0

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ 

ΣΧΟΛΕΣ
806

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - 

ΣΩΜΑΤΑ
1,0
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ΙΔΡΥΜΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΣΧΟΛΗΣ
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

Ε.Β.Ε. 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ 

ΣΧΟΛΕΣ
864

ΜΟΝΙΜΩΝ 

ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 

ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)

0,9

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ 

ΣΧΟΛΕΣ
862

ΜΟΝΙΜΩΝ 

ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 

ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - 

ΟΠΛΑ

0,9

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ 

ΣΧΟΛΕΣ
863

ΜΟΝΙΜΩΝ 

ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 

ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - 

ΣΩΜΑΤΑ

0,9

ΙΔΡΥΜΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΣΧΟΛΗΣ
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

Ε.Β.Ε. 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ 

ΣΧΟΛΕΣ
811

ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ 

(ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ
0,9

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ 

ΣΧΟΛΕΣ
816

ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ 

(ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0,9

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 30 Αυγούστου 2022

Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ     
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*02045853008220004*

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,


