
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για 
την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας 
που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορω-
νοϊού COVID-19.

2 Ειδικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Σπουδαστών/
στριών της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. για την ένταξη στον Κλάδο 
Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών.

3 Καθορισμός του ύψους παραβόλων και εθνικού 
ωριαίου συντελεστή, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 
83 και 84 του ν. 4632/2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Β1.α/οικ.23935 (1)
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για 

την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας 

που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορω-

νοϊού COVID-19. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου πέμπτου της από 25.02.2020 Πράξης Νο-

μοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής 
και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» (Α’  42), 
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’  76).

β. Της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4745/2020 «Διάθεση 
εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας, κλινών αυ-
ξημένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας» στο Ελλη-
νικό Δημόσιο από ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας.

γ. Τις παρ. 3 και 5 του άρθρου 52Α του ν. 4764/2020 
(Α’ 256) για την αποζημίωση ιδιωτών ιατρών και φαρ-
μακοποιών για τη διενέργεια και τον προγραμματισμό 
εμβολιασμών.

δ. Του άρθρου 58 του ν. 4812/2021 (Α’ 10) για τη διάθε-
ση αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου νόσησης από 
κορωνοϊό από τα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες.

ε. Του άρθρου 38 του ν. 4764/2020 «Άποροι και ανα-
σφάλιστοι ασθενείς χρόνια νεφρική ανεπάρκεια» (Α’ 256).

στ. Του ν. 3918/2011«Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύ-
στημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).

ζ. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

η. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση 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).

θ. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148).

ι. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

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

ιβ. Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

ιγ. Tου π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

2. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θ. Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

3. Το υπό στοιχεία ΔΑ1/Φ1/99/οικ. 7378/22-03-2022 
έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και το από 31-03-2022 ηλεκτρο-
νικό μήνυμα του ανωτέρω φορέα για συμπληρωματικό 
ποσό στο αρχικό τους αίτημα.

4. Τα από 30-03-2022 και 01-04-2022 υπηρεσιακά ση-
μειώματα της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας Φο-
ρέων Γενικής Κυβέρνησης.

4. Την υπό στοιχεία Γ.Π. B1α/19665/06.04.22 εισήγηση 
της περ. (ε) της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
(Α’ 143), σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της πα-
ρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, ύψους πενήντα εκατομμυρίων ευρώ, η οποία 
θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του υπό κατανομή 
ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται 
με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγεί-
ας από τον κορωνοϊό» του Ε.Φ.1023- 711-0000000 (Γενικές 
Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου Οικονομικών.

5. Την ανάγκη κάλυψης έκτακτων αναγκών δημόσιας 
υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνο-
ϊού COVID-19, όπως την διάθεση στο δημόσιο, ιδιωτικών 
κλινικών και ιδιωτικών θεραπευτηρίων, την υγειονομική 
κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομά-
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δων, την αμοιβή των φαρμακοποιών για την συμμετοχή 
τους στην διαδικασία ενημέρωσης και επιβεβαίωσης 
της ημερομηνίας εμβολιασμού και διάθεσης self-test, 
την αποζημίωση ιδιωτών ιατρών για προγραμματισμό 
και διενέργεια εμβολιασμών και τηλεσυμβουλευτικής 
και την ένταξη απόρων και ανασφάλιστων ασθενών με 
χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου σε συμβε-
βλημένες με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μονάδες αιμοκάθαρσης του 
ιδιωτικού τομέα, αποφασίζουμε:

Την έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Προϋπολογι-
σμού του Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη έκτακτων 
αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντι-
μετώπιση του κορωνοϊού COVID- 19, μέχρι του ποσού 
των τριάντα εκατομμυρίων ευρώ (30.000.000,00 €) από 
τον κρατικό προϋπολογισμό, κατά τα αναφερόμενα στο 
άρθρο πέμπτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περι-
ορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42) που κυρώθηκε 
με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

Με το ανωτέρω ποσό της έκτακτης οικονομικής ενί-
σχυσης θα χρηματοδοτηθεί ο Εθνικός Οργανισμός Πα-
ροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για τους λόγους που 
αναφέρονται στο υπό στοιχείο (5) του προοιμίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Απριλίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής 
Υπουργός Οικονομικών  Υγείας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ 

Ι  

   Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/78/οικ.6821 (2)
Ειδικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Σπουδαστών/

στριών της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. για την ένταξη στον Κλά-

δο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 1 του άρθρου 105 του ν. 4622/2019 «Επι-

τελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

β. Του κεφ. ΙΑ’ «Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα ΔΙ-
ΑΥΓΕΙΑ» του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Εν-
σωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102) και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

γ. Του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

δ.Του π.δ. 73/2021 «Καθορισμός αριθμού οργανικών 
θέσεων προσωπικού κλάδου ΠΕ Επιτελικών Στελεχών 
της Διοίκησης» (Α’ 167).

ε. Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

ζ. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

η. Του 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).

θ. Του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161).

ι. Του π.δ. 57/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο 
των διατάξεων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκη-
σης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» (Α’ 59).

ια. 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).

2. Την υπό στοιχεία ΔΙΔΔΑ/Φ.20/2949/24-02-2022 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Κατανομή των 
Οργανικών Θέσεων Προσωπικού του Κλάδου Π.Ε. Επι-
τελικών Στελεχών στις υπηρεσίες των φορέων της Κε-
ντρικής Διοίκησης» (Β’ 952).

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΔΚ/Φ.ΕΚΔΔΑ/οικ.10852/
02.06.2021 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Δι-
ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).» (Υ.Ο.Δ.Δ. 436), 
όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία ΔΙΔΚ/Φ.ΕΚΔΔΑ/
οικ.16953/02.09.2021, (Υ.Ο.Δ.Δ. 723) και ΔΙΔΚ/Φ.ΕΚΔΔΑ/
οικ.18135/22-09-2021 (Υ.Ο.Δ.Δ.  804) αποφάσεις του 
Υπουργού Εσωτερικών.

4. Το υπ’ αρ. πρακτικό 7 (συνεδρίαση 7/07-04-2022) 
της υπ’ αρ. 5142 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με θέμα «Διατύπωση γνώμης για τη λειτουργία 
Ειδικού Προγράμματος εκπαίδευσης σπουδαστών/τριών 
της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοί-
κησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) για την ένταξη τους στον κλάδο Π.Ε. 
Επιτελικών Στελεχών».

5. Την υπ’ αρ. 2023/6-4-2022 βεβαίωση του Προϊστα-
μένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητι-
κών Υπηρεσιών του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με την οποία βεβαιώνεται 
ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προ-
καλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

6. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΔΑ/Φ4Π/27/οικ.6819/29-4-2022
εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία βεβαιώνεται 
ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προ-
καλείται επιπρόσθετη δαπάνη επί του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Ειδικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Σπουδαστών/
στριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης 
και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) για την ένταξη 
στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών

1. Το Ειδικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Σπουδαστών/στρι-
ών της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. για την ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών 
Στελεχών (εφεξής καλούμενο Ειδικό Πρόγραμμα) λειτουρ-
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γεί στην τρίτη φάση σπουδών στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και διαρκεί 
έναν (1) μήνα, με σκοπό την περαιτέρω εξειδίκευσή τους 
για την πλήρωση των αντίστοιχων θέσεων, σύμφωνα με 
την παρ. 1 του άρθρου 105 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται:
α) Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εισαγωγής των 

σπουδαστών/στριών που φοιτούν στο Ειδικό Πρόγραμ-
μα.

β) Ο τρόπος υλοποίησης, το περιεχόμενο και οι κύριες 
θεματικές ενότητες του Ειδικού Προγράμματος, η διάρ-
κεια και η διαδικασία παρακολούθησης.

γ) Η διαδικασία της εξέτασης και της πιστοποίησης, ο 
τύπος του πιστοποιητικού που χορηγείται, η διαδικασία 
και ο χρόνος αποφοίτησης και κατάληψης των θέσεων 
ανά ειδικότητα του Κλάδου Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών.

Άρθρο 2 
Περιγραφή του Ειδικού Προγράμματος

1. Το Ειδικό Πρόγραμμα σχεδιάζεται και υλοποιείται 
από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδι-
οίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).

2. Το Ειδικό Πρόγραμμα διαρθρώνεται σε μία φάση 
σπουδών με διάρκεια ενός μήνα (εκατόν πενήντα τέσ-
σερις (154) ώρες εκπαίδευσης) και περιλαμβάνει τρία 
Τμήματα Ειδικοτήτων: α. Νομοτεχνών, β. Αναλυτών Δη-
μοσίων Πολιτικών και γ. Αναλυτών Ψηφιακής Πολιτικής, 
με σκοπό να αναπτυχθούν οι ειδικές δεξιότητες/ικανό-
τητες που απαιτούνται για κάθε μία από τις Ειδικότητες 
του Κλάδου Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών.

3. Κατά τη διάρκεια του Ειδικού Προγράμματος δύνα-

νται να εκπονούνται συλλογικές εργασίες από σπουδα-
στές/τριες και στα τρία Τμήματα Ειδικοτήτων.

4. Στο τέλος του Ειδικού Προγράμματος πραγματο-
ποιείται διαδικασία εξέτασης - πιστοποίησης ανά Τμήμα 
Ειδικότητας και απονέμεται «Πιστοποιητικό παρακο-
λούθησης Ειδικού Προγράμματος Εκπαίδευσης για 
την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών» ανά 
Ειδικότητα.

5. Ο τρόπος υλοποίησης του Ειδικού Προγράμματος 
είναι αυτός της μικτής μάθησης, η οποία συνδυάζει τη 
διά ζώσης ή τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
με την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Για τον 
σκοπό αυτό αξιοποιείται κατάλληλα διαμορφωμένη 
διαδικτυακή πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης με δυνατό-
τητες σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκ-
παίδευσης.

6. Οι εισηγητές/τριες του Ειδικού Προγράμματος είναι 
μέλη του Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του 
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και επιλέγονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στον Κανονισμό Διαχείρισης του ανωτέρω μητρώου.

7. Η παρουσία των σπουδαστών/τριών καθ’ όλη τη 
διάρκεια του Ειδικού Προγράμματος είναι υποχρεωτική.

8. Για όλα τα ειδικότερα ζητήματα εφαρμόζεται ο Κα-
νονισμός Σπουδών της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Άρθρο 3 
Θεματικές Ενότητες του Ειδικού Προγράμματος

Το Ειδικό Πρόγραμμα καλύπτει τις ακόλουθες κύριες 
θεματικές ενότητες:

1. ΕΙΔΙΚΗ ΦΑΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ Π.Ε. ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (σε ώρες)

Θεματικές Ενότητες της Ειδικότητας Νομοτεχνών:

Εισαγωγή στην νομοπαρασκευή
Τεχνικές νομοπαρασκευής: Ο σχεδιασμός ενός νόμου Ειδικά θέματα νομοπαρασκευής
Νομοπαρασκευή για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο Ανάλυση συνεπειών ρύθμισης
Το δίκαιο στο επιτελικό κράτος

152

Θεματικές Ενότητες της Ειδικότητας Αναλυτών Δημόσιων Πολιτικών:

Κύκλος δημόσιας πολιτικής
Ανάλυση και εφαρμογή δημόσιας πολιτικής
Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και ανατροφοδότηση μιας δημόσιας πολιτικής
Εισαγωγή στην νομοπαρασκευή
Αναγνώριση, ενίσχυση και εισαγωγή καινοτομίας Μοντελοποίηση και ανασχεδιασμός 
διαδικασιών Σχεδιασμός πολιτοκεντρικών υπηρεσιών
Διαχείριση αλλαγών στον δημόσιο τομέα
Αξιοποίηση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων στην ανάλυση δημόσιας πολιτικής

152

Θεματικές Ενότητες της Ειδικότητας Αναλυτών Ψηφιακής Πολιτικής:

Κύκλος ψηφιακής πολιτικής
Ανάλυση, εφαρμογή και αξιολόγηση ψηφιακής πολιτικής Αναγνώριση, ενίσχυση και 
εισαγωγή ψηφιακής καινοτομίας
Σχεδιασμός δημόσιων πληροφοριακών συστημάτων και έργων ψηφιακού 
μετασχηματισμού
Ανάλυση διαδικασιών και προσδιορισμός επιχειρησιακών απαιτήσεων
Μοντελοποίηση και ανασχεδιασμός ψηφιακών διαδικασιών
Διαλειτουργικότητα: νομική, σημασιολογική, οργανωσιακή, τεχνική Προηγμένες 
τεχνολογίες (τεχνητή νοημοσύνη, μηχανική μάθηση,
υπερυπολογιστές, κυβερνοασφάλεια κ.λπ.)
Πολιτοκεντρικός σχεδιασμός ψηφιακών υπηρεσιών

152
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Αξιολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων στην Ειδικότητα Νομοτεχνών - Πιστοποίηση 2

Αξιολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων στην Ειδικότητα Αναλυτών
Δημόσιων Πολιτικών - Πιστοποίηση 2

Αξιολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων στην Ειδικότητα Αναλυτών
Ψηφιακής Πολιτικής - Πιστοποίηση 2
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Άρθρο 4 
Αριθμός Συμμετεχόντων/ουσών στο Ειδικό 
Πρόγραμμα

1. Οι θέσεις του Κλάδου Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών για 
τους σπουδαστές/τριες του Ειδικού Προγράμματος ορί-
ζονται, ανά Ειδικότητα, με την υπουργική απόφαση της 
παρ. 1 του άρθρου 17 του π.δ. 57/2007 (Α’ 59) και την 
προκήρυξη έκαστου εισαγωγικού διαγωνισμού, για κάθε 
Τμήμα Εξειδίκευσης.

2. Με την ίδια απόφαση ορίζεται συγκεκριμένος αριθ-
μός θέσεων που αντιστοιχεί σε κάθε Τμήμα Εξειδίκευσης 
της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., ανά Ειδικότητα. Εξαιρείται το Τμήμα Εμπο-
ρικών και Οικονομικών Υποθέσεων.

Άρθρο 5 
Προϋποθέσεις και διαδικασία 
εισαγωγής στο Ειδικό Πρόγραμμα

1. Στη διαδικασία εισαγωγής στο Ειδικό Πρόγραμμα 
και απόκτησης «Πιστοποιητικού Παρακολούθησης Ει-
δικού Προγράμματος Εκπαίδευσης για την ένταξη στον 
κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών» ανά Ειδικότητα, δύνα-
νται να συμμετέχουν οι σπουδαστές/τριες της εκάστοτε 
εκπαιδευτικής σειράς της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., οι οποίοι/ες πλη-
ρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Επιτυχία σε γραπτή δοκιμασία, η οποία πραγματο-
ποιείται διά ζώσης ή μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας 
τηλεκπαίδευσης και ενδεικτικά περιλαμβάνει δομημέ-
νες ερωτήσεις κλειστού τύπου πολλαπλής επιλογής ή 
ερωτήσεις ανάπτυξης ή εξέταση μελέτης περίπτωσης 
ή συνδυασμό αυτών που βασίζονται στη συναφή με τα 
αντικείμενα των Ειδικοτήτων διδαχθείσα ύλη, όπως αυτή 
προσδιορίζεται με σχετική απόφαση του/της Διευθυντή/
ριας της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., που εκδίδεται κατά την έναρξη της 
Κοινής Φάσης Σπουδών. Η βαθμολογική κλίμακα της 
γραπτής δοκιμασίας κυμαίνεται από μηδέν (0) έως εκα-
τό (100), με βάση επιτυχούς εισαγωγής τις πενήντα (50) 
μονάδες. Η εξέταση διαρκεί δύο (2) ώρες.

β) Ειδικότερες προϋποθέσεις εισαγωγής ανά Τμήμα 
Ειδικότητας:

βα) για το Τμήμα Νομοτεχνών, απαιτείται πτυχίο Νομι-
κής ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου 
αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής.

ββ) για το Τμήμα Αναλυτών Δημόσιων Πολιτικών, 
απαιτείται πτυχίο ΑΕΙ (και πρώην ΤΕΙ/ΑΤΕΙ) ή ισότιμου 
και αντίστοιχου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών της 
αλλοδαπής.

βγ) για το Τμήμα Αναλυτών Ψηφιακής Πολιτικής, απαι-
τείται πτυχίο Μηχανικού Πολυτεχνικών Σχολών ή Θετικών 
Επιστημών, σύμφωνα με το Παράρτημα 1, που προσαρτά-
ται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

2. Στη διαμόρφωση του βαθμού εισαγωγής των σπου-
δαστών/στριών στο Ειδικό Πρόγραμμα συμμετέχουν ο 
βαθμός επίδοσης στη γραπτή δοκιμασία με συντελεστή 
βαρύτητας πενήντα τοις εκατό (50%) και ο βαθμός κα-
τάταξης μετά το πέρας της Ειδικής Φάσης Σπουδών της 
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. με συντελεστή βαρύτητας πενήντα τοις εκατό 
(50%). Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η οποία προκύπτει μέ-
χρι και το τέταρτο δεκαδικό ψηφίο του βαθμού, διενερ-
γείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων/ουσών σε 
δημόσια συνεδρίαση στις εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

3. Με βάση τον τελικό βαθμό εισαγωγής στο Ειδικό 
Πρόγραμμα, συντάσσεται πίνακας κατάταξης με φθίνου-
σα σειρά επιτυχίας. Οι σπουδαστές/τριες υποβάλλουν 
σχετική δήλωση προτίμησης Τμημάτων Ειδικότητας, για 
την εισαγωγή στα οποία πληρούνται οι κατά περίπτωση 
ειδικές προϋποθέσεις.

Άρθρο 6 
Πιστοποίηση και τύπος Πιστοποιητικού 
παρακολούθησης του Ειδικού Προγράμματος

1. Στο τέλος του Ειδικού Προγράμματος, είναι υπο-
χρεωτική η συμμετοχή σε γραπτή εξέταση-πιστοποίηση 
ανά Τμήμα Ειδικότητας, η οποία ενδεικτικά περιλαμβάνει 
δομημένες ερωτήσεις κλειστού τύπου πολλαπλής επι-
λογής ή ερωτήσεις ανάπτυξης ή εξέταση μελέτης περί-
πτωσης ή συνδυασμό αυτών, στις θεματικές ενότητες 
της διδακτέας ύλης ανά Τμήμα Ειδικότητας του Ειδικού 
Προγράμματος.

2. Η γραπτή εξέταση-πιστοποίηση πραγματοποιείται 
διά ζώσης ή μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας τηλεκπαί-
δευσης. Η βαθμολογική κλίμακα της εξέτασης κυμαίνε-
ται από μηδέν (0) έως εκατό (100), ενώ η βάση για την 
επιτυχή ολοκλήρωση του Ειδικού Προγράμματος είναι 
ο βαθμός 50 σε σύνολο 100 μονάδων.

3. Στους/στις επιτυχόντες/ούσες στη γραπτή εξέταση-
πιστοποίηση του Ειδικού Προγράμματος απονέμεται Πι-
στοποιητικό με τίτλο: «Πιστοποιητικό Παρακολούθησης 
Ειδικού Προγράμματος Εκπαίδευσης για την ένταξη στον 
κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών» ανά Ειδικότητα.

4. Ο τύπος, η δομή και το περιεχόμενο του Πιστοποιη-
τικού αποτυπώνεται στο Παράρτημα 2 που προσαρτάται 
στην παρούσα και της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος.

Άρθρο 7 
Τρόπος και χρόνος αποφοίτησης και κατάληψης 
των θέσεων ανά ειδικότητα του Κλάδου Π.Ε. 
Επιτελικών Στελεχών

1. Όσοι/ες ολοκληρώνουν επιτυχώς το Ειδικό Πρό-
γραμμα, αποφοιτούν από την Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και διορίζονται 
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στις οργανικές θέσεις του Κλάδου Π.Ε. Επιτελικών Στε-
λεχών που ορίζονται στην οικεία προκήρυξη, με βάση:

α. τον βαθμό κατάταξης, ανά Τμήμα Εξειδίκευσης, μετά 
το πέρας της Ειδικής Φάσης Σπουδών της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.,

β. τον βαθμό αξιολόγησης στη γραπτή εξέταση-πιστο-
ποίηση, ανά Τμήμα Ειδικότητας,

γ. τη δήλωση προτίμησης ανά θέση ειδικότητας στον 
Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών.

2. Στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού αποφοίτη-
σης από την Ε.Σ.Δ.Δ.Α. συμμετέχει με ποσοστό πενή-
ντα τοις εκατό (50%) ο βαθμός κατάταξης, ανά Τμήμα 
Εξειδίκευσης, όπως προκύπτει μετά το πέρας της Ει-
δικής Φάσης Σπουδών της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και με ποσοστό 
πενήντα τοις εκατό (50%) η βαθμολογία αξιολόγησης 
στη γραπτή εξέταση-πιστοποίηση, ανά Τμήμα Ειδι-
κότητας.

3. Με βάση τα ανωτέρω, συντάσσεται τελικός πίνα-
κας κατάταξης, ανά Τμήμα Ειδικότητας, με φθίνουσα 
σειρά επιτυχίας. Οι επιτυχόντες/ούσες υποβάλλουν 
δήλωση προτίμησης για τον διορισμό τους, ανά Ει-
δικότητα, κατά τη σειρά της επιτυχίας τους στον ως 
άνω πίνακα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η οποία προκύ-
πτει μέχρι και το τέταρτο δεκαδικό ψηφίο του βαθμού, 
διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων/
ουσών σε δημόσια συνεδρίαση στις εγκαταστάσεις 
του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

4. Με βάση τη διαδικασία της παραγράφου 3, οι 
σπουδαστές/τριες που αποφοιτούν επιτυχώς από το 
Ειδικό Πρόγραμμα διορίζονται στις θέσεις κλάδου 
Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών με απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών.

5. Εάν μετά την ολοκλήρωση του Ειδικού Προγράμ-
ματος δεν καλυφθεί ο αριθμός σπουδαστών/στριών 
για τις θέσεις του Κλάδου Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, οι 
θέσεις αυτές δύνανται να μεταφέρονται στην επόμενη 
εκπαιδευτική σειρά.

6. Σε περίπτωση μη επιτυχούς φοίτησης στο Ειδικό 
Πρόγραμμα, οι σπουδαστές/στριες έχουν τη δυνατότητα 
διορισμού ως απόφοιτοι του Τμήματος Εξειδίκευσης της 
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. που παρακολούθησαν, σύμφωνα με τον βαθμό 
αποφοίτησης και τη δήλωση προτίμησής τους.

Άρθρο 8 
Μεταβατική διάταξη

Κατά την πρώτη εφαρμογή ισχύουν τα ακόλουθα:
Είκοσι (20) και δεκαπέντε (15) θέσεις του Κλάδου Π.Ε. 

Επιτελικών Στελεχών καλύπτονται από σπουδαστές/
τριες των δύο επόμενων Εκπαιδευτικών Σειρών της 
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. αντιστοίχως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχα-
νικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων 
Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, 
Χημικών Μηχανικών, Βιολογίας, Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών, Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισμού, Χημείας, Πληροφορικής, Μηχανολόγων 
και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανι-
κών, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Βιολογικών 
Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Βιοχημείας και Βιοτεχνο-
λογίας, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - Επιστήμη και 
Τεχνολογία Υπολογιστών, Βιοτεχνολογίας, Εφαρμο-
σμένης Πληροφορικής - Πληροφοριακά Συστήματα, 
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πληροφορικής 
και Τηλεματικής, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και 
Φυσικών Επιστημών, Φυσικής, Επιστήμης Υπολογι-
στών, Ψηφιακών Συστημάτων, Επιστήμης Τροφίμων 
και Διατροφής του Ανθρώπου, Παιδαγωγικό Ειδικής 
Αγωγής, Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής 
Εργασίας, Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολι-
κή Ηλικία, Μαθηματικών, Μηχανικών Πληροφορικής 
και Υπολογιστών, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, 
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών 
Γεωπληροφορικής, Επιστημών Προσχολικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης, Γεωπονίας, Μηχανικών Βιοϊατρικής, 
Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συ-
στημάτων, Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, 
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Στατιστικής 
Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, Κινηματο-
γράφου, Ναυπηγών Μηχανικών, Μουσικών Σπουδών, 
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Επιστήμης Φυτικής Παρα-
γωγής, Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική 
Ηλικία, Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής 
στην Προσχολική Ηλικία, Μηχανικών Παραγωγής και 
Διοίκησης, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, 
Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλε-
πικοινωνιών, Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών, 
Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανι-
κής, Μουσικών Σπουδών, Πληροφορικής και Τηλεπι-
κοινωνιών, Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Χημικών 
Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Στατιστι-
κής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Ηλεκτρολόγων και 
Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών, 
Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, Φωτογραφίας 
και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Δασολογίας και Δια-
χείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Συστημάτων Ενέρ-
γειας, Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, 
Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Εσωτερικής 
Αρχιτεκτονικής, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, 
Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών  - 
Μαθηματικών, Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου 
Περιβάλλοντος, Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και 
Αγροτικού Περιβάλλοντος, Αεροδιαστημικής Επιστή-
μης και Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Μηχανικών Βι-
ομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, Συντήρησης 
Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Ζωικής Παραγωγής, 
Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, Γεωλογίας, Γεωγραφί-
ας, Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΣΠΑΙ-
ΤΕ, Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ, 
Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μηχανικών Χωροταξίας 
και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Ψηφιακών Τεχνών 
και Κινηματογράφου, Μηχανικών Σχεδίασης Προϊό-
ντων και Συστημάτων, Επιστημών της Προσχολικής 
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Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Επιστήμης 
Φυτικής Παραγωγής, Μηχανικών Τοπογραφίας και 
Γεωπληροφορικής, Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, 
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Δασολογίας 
και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Μηχανικών Τοπογραφίας και 
Γεωπληροφορικής, Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Μηχα-
νικών Ορυκτών Πόρων, Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Υλικών, Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών - Εκπαιδευ-
τικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ, Μηχανικών 
Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης, Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών, Επιστήμης 
Τροφίμων και Διατροφής, Μηχανικών Πληροφορια-
κών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Εκπαιδευτικών 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλε-
κτρονικών Μηχανικών - Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, 
Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών, Αγρο-
τικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας, Επιστήμης Τρο-
φίμων και Διατροφής, Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου 
και Σχεδιασμού, Ψηφιακών Συστημάτων, Ηλεκτρονι-
κών Μηχανικών, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, 
Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας, Στατιστικής και 
Ασφαλιστικής Επιστήμης, Στατιστικής και Αναλογι-
στικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Μηχανι-
κών Οικονομίας και Διοίκησης, Μουσικής Τεχνολογίας 
και Ακουστικής, Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, 
Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης, Μηχανικών 
Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Δασολογίας 
και Φυσικού Περιβάλλοντος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ Π.Ε. ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ…………………

Βεβαιώνεται ότι ο/η ……………του ...... παρακολού-
θησε το πιστοποιημένο Ειδικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 
για την ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών της 
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), διάρκει-
ας 154 ωρών (152 ώρες επιμόρφωσης και 2 ώρες πιστο-
ποίησης γνώσεων/δεξιοτήτων) και συμμετείχε επιτυχώς 
στη διαδικασία πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων.

Τόπος διεξαγωγής:
Ημερομηνία διεξαγωγής: 

Άρθρο 9 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 29 Απριλίου 2022
Ο Υπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   

 Αριθμ. ΑΣ16.2/129784 (3)
Καθορισμός του ύψους παραβόλων και εθνικού 

ωριαίου συντελεστή, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 

83 και 84 του ν. 4632/2019. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 2, 3(α), 4 και 5(α) του άρθρου 83 και των 

παρ. 7 και 8(α) του άρθρου 84 του ν. 4632/2019 «Ενσω-
μάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2016/
797, 2016/798 και 2016/2370 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις.» (Α’ 159).

β) Του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/764 σχετικά 
με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που πρέπει να καταβάλ-
λονται στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και τους όρους πληρωμής τους.

γ) Του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/545 σχετικά 
με τον καθορισμό πρακτικών ρυθμίσεων για την έγκριση 
σιδηροδρομικών οχημάτων και διαδικασίας έγκρισης 
τύπου οχημάτων σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/797 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

δ) Του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/763 σχετικά 
με τον καθορισμό πρακτικών ρυθμίσεων για την έκδοση 
ενιαίων πιστοποιητικών ασφάλειας των σιδηροδρομικών 
επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και 
με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 653/2007 
της Επιτροπής.

ε) Του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, 
Εφημερίς της Κυβέρνησης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

στ) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

ζ) Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

η) 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).

θ) Του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
σης 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).

ι) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

ια) Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

ιβ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
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Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

ιγ) Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

ιδ) Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

ιε) Της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

ιστ) Της υπ’ αρ. 317/22.9.2021 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Με-
ταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Υποδομών και Μεταφορών, Μιχαήλ Παπαδόπουλο.» 
(Β’ 4383).

ιη) Της υπό στοιχεία ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/17.5.2017 
απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
«Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών με-
λετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επι-
στημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ 
του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)» (Β’ 2519), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΔΝΣγ/οικ.56023/
ΦΝ 466/2.8.2017 (Β’ 2724).

ιθ) Της υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31-7-2018 απόφα-
σης «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατι-
κού προϋπολογισμού» (Β’ 3240).

ιζ) Της υπό στοιχεία A.1047/12.03.2020 κοινής απόφα-
σης των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας «Όροι 
και διαδικασία είσπραξης-επιστροφής για την εφαρμογή 
του ηλεκτρονικού παραβόλου» (Β’ 979).

κ) Της από 11.6.2019 Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ 
του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, δυνάμει 
του άρθρου 76 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/796.

2. Τις υπ’ αρ. 1121/24.6.2021 και 1122/24.6.2021 απο-
φάσεις της 127ης συνεδρίασης της ολομέλειας της Ρυθ-
μιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων.

3. Την ανάγκη καθορισμού των παραβόλων υπέρ 
του Δημοσίου που καταβάλλονται για την κάλυψη του 
διοικητικού κόστους εξέτασης αιτήσεων και έκδοσης 
αποφάσεων/γνωμοδοτήσεων από την Ρυθμιστική Αρχή 
Σιδηροδρόμων αναφορικά με την έγκριση οχημάτων/
ERTMS και ενιαίων πιστοποιητικών ασφάλειας.

4. Την υπ’  αρ. 13812/18.01.2022 Εισηγητική Έκθε-
ση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων του Προϊσταμένου 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών του εδαφίου 
ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), 
σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της παρούσας 
ουδεμία δαπάνη προκαλείται στον κρατικό προϋπολο-
γισμό, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός 
του ύψους των παραβόλων των παρ. 2, 3(α) και 4 του άρ-
θρου 83 και της παρ. 7 του άρθρου 84 του ν. 4632/2019 
καθώς και του εθνικού ωριαίου συντελεστή της παρ. 5(α) 
του άρθρου 83 και της παρ. 8(α) του άρθρου 84 του 

ν. 4632/2019. Τα ανωτέρω καταβάλλονται για την κάλυ-
ψη του διοικητικού κόστους εξέτασης αιτήσεων και έκ-
δοσης αποφάσεων/γνωμοδοτήσεων από την Ρυθμιστική 
Αρχή Σιδηροδρόμων αναφορικά με την έγκριση οχη-
μάτων/ERTMS και ενιαίων πιστοποιητικών ασφάλειας.

Άρθρο 2 
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν 
οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. «Αρχή»: η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων που συ-
στήθηκε με τον ν. 3891/2010 (Α’ 188).

2. «Οργανισμός»: ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) που ιδρύθηκε με τον Κανο-
νισμό (ΕΕ) 2016/796 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 (L 138).

3. «τκ»: ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 του Κανονι-
σμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσι-
ών. Η τιμή του δείκτη «ορίζεται για κάθε έτος ως ο λόγος 
του επίσημου γενικού δείκτη καταναλωτή του Δεκεμβρί-
ου του προηγούμενου έτους προς τον επίσημο δείκτη 
τιμών καταναλωτή του Δεκεμβρίου του έτους 2004».

Άρθρο 3 
Παράβολο της παρ. 2 (σημείο γ) του άρθρου 83
για έκδοση γνωμοδότησης για παρατρόχιο 
εξοπλισμό ERTMS

Για την έκδοση γνωμοδότησης από τη Αρχή, πριν από 
την έκδοση απόφασης έγκρισης παρατρόχιου εξοπλι-
σμού ERTMS από τον Οργανισμό σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 19 του ν. 4632/2019, καταβάλλεται από τον 
αιτούντα παράβολο (σε €), το ύψος του οποίου υπολο-
γίζεται ως εξής:

ώρες απασχόλησης του προσωπικού της Αρχής για την 
έκδοση της γνωμοδότησης * 56,25 * «τκ»

Άρθρο 4 
Παράβολο της παρ. 2 (σημείο δ) του άρθρου 83 
για έκδοση προσωρινής έγκρισης για επιτόπιες 
δοκιμές οχημάτων στο δίκτυο

Για να χορηγηθεί σε αιτούντα έγκριση οχήματος για 
διάθεση στην αγορά ή έγκριση τύπου οχήματος, δίνεται 
από την Αρχή προσωρινή έγκριση για τη διενέργεια επι-
τόπιων δοκιμών του οχήματος στο δίκτυο εφόσον αυτές 
απαιτούνται, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 5 του άρθρου 21 
του ν. 4632/2019. Για τον σκοπό αυτό καταβάλλεται από 
τον αιτούντα παράβολο, το ύψος του οποίου υπολογί-
ζεται ως εξής:

ώρες απασχόλησης του προσωπικού της Αρχής για τις 
δοκιμές * 56,25 * «τκ»

Άρθρο 5 
Παράβολο της παρ. 3(α) του άρθρου 83 για 
το εθνικό μέρος των αιτήσεων για έγκριση 
οχήματος

Για την αξιολόγηση από την Αρχή του εθνικού μέρους 
των αιτήσεων για έγκριση οχήματος για διάθεση στην 
αγορά ή η έγκριση τύπου οχήματος η οποία εμπίπτει 
στην αρμοδιότητα του Οργανισμού, καταβάλλεται από 
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τον αιτούντα παράβολο (σε €) το ύψος του οποίου υπο-
λογίζεται ως εξής:

ώρες απασχόλησης του προσωπικού της Αρχής για την 
αξιολόγηση της αίτησης *56,25*«τκ»

Άρθρο 6 
Παράβολο της παρ. 4 του άρθρου 83 για τη 
διαδικασία της προκαταρκτικής επαφής του 
Κανονισμού 2018/545

Για τη διενέργεια της διαδικασίας προκαταρκτικής επα-
φής, όπως προβλέπεται στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 
2018/545, ο αιτών την προκαταρκτική επαφή καταβάλλει 
παράβολο (σε €) το ύψος του οποίου υπολογίζεται ως 
εξής:

ώρες απασχόλησης του προσωπικού της Αρχής 
*56,25*«τκ»

Άρθρο 7 
Παράβολο της παρ. 7 του άρθρου 84 για την 
διαδικασία της προκαταρκτικής επαφής του 
Κανονισμού ΕΕ 2018/763

Για την διενέργεια της διαδικασίας προκαταρκτικής 
επαφής, όπως προβλέπεται στον Εκτελεστικό Κανονισμό 
ΕΕ 2018/763, ο αιτών την προκαταρκτική επαφή κατα-
βάλλει παράβολο (σε €) το ύψος του οποίου υπολογίζεται 
ως εξής:

ώρες απασχόλησης του προσωπικού της Αρχής 
*56,25*«τκ»

Το ως άνω παράβολο καταβάλλεται και για την περί-
πτωση προκαταρκτικής επαφής, όπως προβλέπεται στη 
Σύσταση (ΕΕ) 2019/780.

Άρθρο 8 
Εθνικός ωριαίος συντελεστής της συμφωνίας 
συνεργασίας Οργανισμού - Αρχής

Ο εθνικός ωριαίος συντελεστής της παρ. 5(α) του άρ-
θρου 83 και της παρ. 8(α) του άρθρου 84 του ν. 4632/2019, 
ο οποίος αναφέρεται στη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ 
του Οργανισμού και της Αρχής, η οποία συνήφθη στο 
Βουκουρέστι την 11.06.2019 δυνάμει του άρθρου 76 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/796, ορίζεται ως εξής:

56,25* «τκ» (σε €).
Βάσει του ανωτέρω εθνικού ωριαίου συντελεστή, απο-

ζημιώνεται το Ελληνικό Δημόσιο για να παρέχει στον 
Οργανισμό υπαλλήλους της Αρχής, ενταγμένους στην 
Ομάδα Εμπειρογνωμόνων (Pool of Experts) του Οργα-
νισμού, για υποβοήθηση του έργου του Οργανισμού 
αναφορικά με εγκρίσεις οχημάτων για διάθεση στην 
αγορά/εγκρίσεις τύπου οχημάτων και εγκρίσεις ενιαίου 
πιστοποιητικού ασφάλειας.

Άρθρο 9 
Τελικές ρυθμίσεις

1. Τα παράβολα που προβλέπονται στην παρούσα 
απόφαση, δεν επιστρέφονται, ανεξαρτήτως της ολοκλή-
ρωσης ή μη της οικείας αίτησης, ούτε συμψηφίζονται ή 
διαγράφονται έναντι άλλων απαιτήσεων του αιτούντα 
έναντι του Δημοσίου.

2. Τα παράβολα των άρθρων 3 και 4 της παρούσας 
εισπράττονται με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού πα-
ραβόλου (e-παράβολο) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
υπό στοιχεία A.1047/12.03.2020 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας «Όροι και δια-
δικασία είσπραξης - επιστροφής για την εφαρμογή του 
ηλεκτρονικού παραβόλου».

3. Τα παράβολα των άρθρων 5 έως και 7 της παρούσας 
καταβάλλονται στο Ελληνικό Δημόσιο από τον Οργανι-
σμό σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον εκτελεστικό 
κανονισμό 2018/764 και στο άρθρο 7 του Μέρους Ι της 
από 11.06.2019 συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του Ορ-
γανισμού και της Αρχής.

4. Τα παράβολα της παρούσας, αποτελούν έσοδο του 
κρατικού προϋπολογισμού και εγγράφονται στον ΑΛΕ 
1450189001 «Λοιπά Παράβολα».

5. Η αποζημίωση του άρθρου 8 καταβάλλεται στο 
Ελληνικό Δημόσιο από τον Οργανισμό σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο Μέρος ΙΙ της από 11.06.2019 συμφω-
νίας συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού και της Αρχής.

6. Το ύψος των παραβόλων και του εθνικού ωριαίου 
συντελεστή της παρούσας απόφασης, αναπροσαρμόζε-
ται ετησίως βάσει του συντελεστή «τκ».

7. Οι ώρες απασχόλησης του προσωπικού της Αρχής 
βεβαιώνονται με απόφαση της Ολομέλειάς της.

Άρθρο 10 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Απριλίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής  Υποδομών
Υπουργός Οικονομικών  και Μεταφορών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών
 ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ   


