
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Υπέρβαση κατά είκοσι (20) ημέρες του ανωτά-

του αριθμού των επιτρεπόμενων ημερών εκτός 

έδρας μετακίνησης του Γενικού Γραμματέα Από-

δημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας 

του Υπουργείου Εξωτερικών, για το έτος 2022.

2 Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμε-

νων μαθημάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου από το 

ακαδημαϊκό έτος 2023-24 και εφεξής σύμφω-

να με τον ν.  4186/2013 (Α’  193) όπως τροποποι-

ήθηκε με τον ν.  4610/2019 (Α’  70), με το άρθρο 

7 του ν.  4692/2020 (Α’  111) και εκ νέου με τον 

ν. 4777/2021 (Α’ 25).

3 Κρατική επιχορήγηση των εταιρειών του ομίλου 

Ο.Α.Σ.Α., κατά τα έτη 2022 και 2023.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Π13-50642 (1)

Υπέρβαση κατά είκοσι (20) ημέρες του ανωτά-
του αριθμού των επιτρεπόμενων ημερών εκτός 
έδρας μετακίνησης του Γενικού Γραμματέα 
Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωμα-
τίας του Υπουργείου Εξωτερικών, για το έτος 
2022. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 215 επ. του ν. 4781/2021 (Α’ 31).

2. Την περ. (γ) της παρ. 2 του άρθρου 3 της υποπαρ. Δ9 

της παρ. Δ του ν. 4336/2015 «Δαπάνες μετακινούμενων 

εντός και εκτός της Επικράτειας» (Α’ 94).

3. Τον ν. 4270/2014 (Α’ 143).

4. Το π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και 

Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Γενικών Γραμματειών» (Α’ 156).

5. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-

γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 

Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 

του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 

Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων διοικη-

τικών τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-

βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (Α’ 121).

9. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-

μικών» (Α’ 181).

10. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες» (Α’ 145).

11. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του 

Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-

πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β’ 4805).

12. Την υπό στοιχεία Π23ΓΓΔΔ-39744/20.08.2020 από-

φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών 

«Διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Διπλωματίας 

και Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» 

(ΥΟΔΔ 670).

13. Την υπό στοιχεία 2/66363/ΔΕΠ/22.8.2016 απόφαση 

«Καθορισμός του ανώτατου αριθμού των επιτρεπόμε-

νων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης του προσωπικού του 

Υπουργείου Εξωτερικών» (Β’ 2695).

14. Την υπό στοιχεία 2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 εγκύ-

κλιο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτι-

κής και Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του 

Κράτους «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των δια-

τάξεων της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του 

ν. 4336/2015 “Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός 

επικράτειας”» (Α’ 94).

15. Το υπ’ αρ. 48819/01.09.2022 έγγραφο του Γραφείου 

του Γενικού Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού και Δη-

μόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών περί 

εξάντλησης, με την υπ’ αρ. 47372/24.08.2022 απόφαση 

έγκρισης διήμερης υπηρεσιακής μετακίνησης κατά τις 

ημερομηνίες 10 και 11 Σεπτεμβρίου 2022, των εξήντα 

(60) επιτρεπόμενων ημερών εκτός έδρας μετακίνησης 

για το έτος 2022.

16. Tο γεγονός ότι, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 50455/ 

09.09.2022 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της 
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ΣΤ-Β’ Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Εξωτερικών, προκαλείται πρόσθετη δα-
πάνη ύψους 14.400,00 ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον 
φορέα 1009-101 του προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Εξωτερικών (Ειδικός Φορέας 1009-101) και τον Α.Λ.Ε. 
2420402001, και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις οι οποίες 
έχουν δεσμευθεί με την υπό στοιχεία ΜΕ.2/085/24204
02001/101.774/02.09.2022 (ΑΔΑ Ψ4Ι7Ε-ΑΙΧ) απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης.

17. Τις αυξημένες και έκτακτες ανάγκες μετακίνησης 
εκτός έδρας του Γενικού Γραμματέα Απόδημου Ελληνι-
σμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξω-
τερικών, εξαιτίας της φύσης της θέσεως και των αρμο-
διοτήτων που άπτονται θεμάτων απόδημου ελληνισμού 
και δημόσιας διπλωματίας, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την υπέρβαση των επιτρεπόμενων για 
το έτος 2022 εξήντα (60) ημερών εκτός έδρας μετακίνη-
σης, για τον Γενικό Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού 
και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, 
κατά είκοσι (20) συνολικά ημέρες, στο πλαίσιο άσκησης 
των υπηρεσιακών του καθηκόντων.

2. Η εκτός έδρας μετακίνηση του Γενικού Γραμματέα 
Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του 
Υπουργείου Εξωτερικών θα γίνεται κατόπιν αυστηρής 
εκτίμησης των έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών και 
εντός του πλαισίου των εγγεγραμμένων πιστώσεων.

3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει δύο (2) μήνες πριν 
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
και από την ημερομηνία εξάντλησης των επιτρεπόμε-
νων, για το έτος 2022, εξήντα (60) ημερών εκτός έδρας 
μετακίνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 20222 

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής 
Υπουργός Οικονομικών Εξωτερικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Ι

   Αριθμ. Φ.251/119188/Α5 (2)

Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμε-
νων μαθημάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθ-
μια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου από 
το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 και εφεξής σύμφω-
να με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193) όπως τροποποι-
ήθηκε με τον ν. 4610/2019 (Α’ 70), με το άρθρο 
7 του ν. 4692/2020 (Α’ 111) και εκ νέου με τον 
ν. 4777/2021 (Α’ 25). 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 4 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» 
(Α’  193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του 

ν. 4610/2019 (Α’ 70), με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 
(Α’ 167), με το άρθρο 7 του ν. 4692/2020 (Α’ 111) και 
με την παρ. 1, 2 του άρθρου 1 και του άρθρου 57 του 
ν. 4777/2021 (Α’ 25).

2. Την περ. ια΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 Δ του 
ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως η παράγραφος αυτή είχε 
αντικατασταθεί με την παρ.  2 του άρθρου 165 του 
ν. 4635/2019 (Α’ 167) και τροποποιηθεί με το άρθρο 41 
του ν. 4692/2020 (Α’ 111) και αντικαταστάθηκε εκ νέου με 
τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 του ν. 4777/2021 (Α’ 25).

3. Το υπ’ αρ. 41/28-07-2022 απόσπασμα πρακτικού του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής.

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

5. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/516/117186/Β1/26-9-2022 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133), αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον τρόπο εξέτασης των πανελλαδικά 
εξεταζομένων μαθημάτων Γενικού Λυκείου για την ει-
σαγωγή των υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 
σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως 
τροποποιήθηκε με τον ν. 4610/2019 (Α’ 70), με το άρθρο 7 
του ν. 4692/2020 (Α’ 111) και εκ νέου με τον ν. 4777/2021 
(Α’ 25), ως ακολούθως:

Άρθρο Μόνο
Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά 
εξεταζόμενων μαθημάτων

1. Τα θέματα των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημά-
των λαμβάνονται από την ύλη που ορίζεται ως εξεταστέα 
για κάθε μάθημα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις 
και περιλαμβάνουν ποικιλία ερωτήσεων (π.χ. σύντομης 
απάντησης, ελεύθερης ανάπτυξης). Οι ερωτήσεις είναι 
ανάλογες με εκείνες που υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια 
και στις οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
(Ι.Ε.Π.), διατρέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση 
της εξεταστέας ύλης, ελέγχουν ευρύ φάσμα διδακτικών 
στόχων και είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας. Οι 
υποψήφιοι απαντούν υποχρεωτικά σε όλα τα θέματα.

2. Ο τρόπος εξέτασης των παρακάτω μαθημάτων 
εφαρμόζεται για τους/τις υποψηφίους/ες πανελλαδικών 
εξετάσεων ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία ένα θέμα αναλύεται 
σε υποερωτήματα, η βαθμολογία που προβλέπεται για 
αυτό κατανέμεται ισότιμα στα επιμέρους ερωτήματα, 
εκτός αν κατά την ανακοίνωση των θεμάτων καθορίζεται 
διαφορετικός βαθμός για κάθε ένα από αυτά.

4. Η διάρκεια της γραπτής εξέτασης των πανελλαδικά 
εξεταζομένων μαθημάτων είναι τρίωρη (3), εκτός αν, 
σε ειδικές περιπτώσεις, ορίζεται διαφορετικά από την 
Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων.
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Α. Αρχαία Ελληνικά

Για την εξέταση του μαθήματος «Αρχαία Ελληνικά» της 
Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, 
ισχύουν τα εξής:

1. Δίνονται στους/στις υποψηφίους/ες αποσπάσματα 
διδαγμένου κειμένου από το πρωτότυπο 12-20 στίχων 
με νοηματική συνοχή και παράλληλο κείμενο στη Νέα 
Ελληνική από την αρχαία ή νεότερη γραμματεία, ελλη-
νική ή παγκόσμια, και τους ζητείται να απαντήσουν σε:

i) Μία (1) ερώτηση κατανόησης με την οποία ζητεί-
ται να αποκωδικοποιήσουν σημεία του κειμένου από 
το πρωτότυπο και να αντλήσουν βασικές πληροφορίες 
που εντοπίζονται στο κείμενο. Η ερώτηση μπορεί να 
διαιρείται σε δύο υποερωτήματα με τη μορφή ερωτή-
σεων κλειστού τύπου (σωστού ή λάθους, πολλαπλών 
επιλογών, αντιστοίχισης, συμπλήρωσης κενών κ.λπ.) ή 
ανοικτού τύπου.

ii) Δύο (2) ερωτήσεις ερμηνευτικές:
- Η πρώτη αναφέρεται σε ιδέες/αξίες/προβλήματα, σε 

στάσεις/ήθος/χαρακτήρα των προσώπων, στο ιστορικό/
κοινωνικό/πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής του έργου, 
στη δομή/σύνθεση του κειμένου, σε υφολογικά/αισθη-
τικά θέματα, με βάση το διδαγμένο από το πρωτότυπο 
κείμενο.

- Η δεύτερη αναφέρεται στο παράλληλο κείμενο σε 
συσχετισμό με το παραπάνω εξεταζόμενο κείμενο από 
το πρωτότυπο.

iii) Μία (1) ερώτηση κλειστού τύπου που αναφέρεται 
στο γραμματειακό είδος στο οποίο ανήκει το κείμενο 
από το πρωτότυπο, στον συγγραφέα ή στο έργο του.

iv) Μία (1) ερώτηση λεξιλογική-σημασιολογική (σύν-
δεση λέξεων αρχαίας και νέας, διατήρηση ή αλλαγή της 
σημασίας τους, οικογένειες ομόρριζων λέξεων, απλών ή 
σύνθετων, συνώνυμα, αντώνυμα).

2. Δίνεται, επίσης, αδίδακτο πεζό κείμενο αττικής δια-
λέκτου 12-20 στίχων στερεότυπης έκδοσης με νοηματι-
κή συνοχή. Στο αδίδακτο κείμενο προτάσσεται σύντομο 
σχετικό εισαγωγικό σημείωμα, μέσω του οποίου δίνονται 
εξωκειμενικές πληροφορίες, απαραίτητες για την κατα-
νόηση του κειμένου.

Οι μαθητές/-τριες καλούνται:
i) Να μεταφράσουν στα νέα ελληνικά μέρος του κειμέ-

νου από οκτώ έως δέκα (8-10) στίχους.
ii) Να απαντήσουν σε μια (1) ερώτηση κατανόησης 

που αναφέρεται στον νοηματικό άξονα του κειμένου.
iii) Να απαντήσουν σε μία (1) ερώτηση γραμματικής, 

η οποία μπορεί να αναλύεται σε δύο υποερωτήματα.
iv. Να απαντήσουν σε μία (1) ερώτηση συντακτικού 

(π.χ. αναγνώριση λέξεων/φράσεων/προτάσεων/άλλων 
δομικών στοιχείων του κειμένου, μετασχηματισμός 
μέρους του κειμένου ως προς τη δομολειτουργική του 
διάσταση), η οποία μπορεί να αναλύεται σε δύο υποε-
ρωτήματα.

3. Κάθε ζητούμενη ερώτηση-δραστηριότητα που τί-
θεται για το διδαγμένο ή το παράλληλο ή το αδίδακτο 
κείμενο βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες της εκα-
τοντάβαθμης κλίμακας. Η μετάφραση του αδίδακτου 
κειμένου βαθμολογείται με είκοσι (20) μονάδες.

Για την εξέταση των παραπάνω θεμάτων, τόσο στο δι-

δαγμένο όσο και στο αδίδακτο κείμενο, κρίνεται σκόπιμο 
να αξιοποιείται ποικιλία τύπων ερωτήσεων.

Β. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Για την εξέταση του μαθήματος «Νεοελληνική Γλώσσα 
και Λογοτεχνία» Γενικής Παιδείας, οι υποψήφιοι/ες αξι-
ολογούνται σε ενιαία τρίωρη εξέταση στην κατανόηση 
και παραγωγή λόγου.

Δίνονται στους/στις υποψηφίους/ες δύο ή τρία κείμε-
να, τα οποία δεν εμπεριέχονται στα διδακτικά βιβλία που 
περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη του μαθήματος, 
συνολικής έκτασης έως τρεις σελίδες, ένα εκ των οποίων 
είναι λογοτεχνικό, σε ολοκληρωμένη ή αποσπασματι-
κή μορφή, (ποίημα, διήγημα, μυθιστόρημα ή θεατρικό 
έργο)· τα υπόλοιπα κείμενα μπορεί να είναι σε ολοκλη-
ρωμένη, ελαφρώς διασκευασμένη ή αποσπασματική 
μορφή: δημοσιογραφικά άρθρα, συνεντεύξεις, κριτι-
κές, δοκίμια, επιστημονικά κείμενα, αφίσες με λεζάντα, 
πληροφοριακά κείμενα με εικόνες, σκίτσα, πίνακες ή 
διαγράμματα κ.ά.), διαφορετικά μεταξύ τους ως προς 
το κειμενικό είδος, ώστε να αποτιμάται η αναγνωστική 
ικανότητα των υποψηφίων σε ποικιλία κειμενικών ειδών.

Τα κείμενα μπορούν να συνοδεύονται από σύντομο 
εισαγωγικό σημείωμα χωρίς ερμηνευτικά σχόλια. Για τα 
κείμενα αυτά τίθενται τέσσερα συνολικά θέματα μέσω 
των οποίων αποτιμάται η ικανότητα των υποψηφίων να 
κατανοούν το περιεχόμενο των κειμένων, να ερμηνεύουν 
και να αξιολογούν στάσεις, αξίες, ιδέες κ.ά. βασιζόμενοι/
ες σε στοιχεία των κειμένων, καθώς επίσης να παράγουν 
ερμηνευτικό και κριτικό λόγο. Τα θέματα προτείνεται να 
είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας και να τίθενται περιορι-
σμοί στην έκταση των απαντήσεων (όπου χρειάζεται). Το 
νοηματικό περιεχόμενο των μη λογοτεχνικών κειμένων 
πρέπει να είναι συναφές με κάποιον ή κάποιους από τους 
θεματικούς άξονες που προσδιορίζονται στο Πρόγραμ-
μα Σπουδών για τη Νεοελληνική Γλώσσα.

Τα κείμενα συνοδεύονται από τα εξής θέματα:
Το πρώτο θέμα σχετίζεται με τα μη λογοτεχνικά κεί-

μενα και αφορά στη συνοπτική νοηματική απόδοση 
από τους/τις υποψηφίους/ες μέρους ενός κειμένου ή 
τη συνοπτική απόδοση των απόψεων που διατυπώνο-
νται σε ένα κείμενο για κάποιο ζήτημα. Το πρώτο θέμα 
βαθμολογείται με είκοσι (20) μονάδες.

Το δεύτερο θέμα σχετίζεται με τα μη λογοτεχνικά 
κείμενα και αναλύεται σε τρία ερωτήματα, διαφορετικά 
μεταξύ τους, με δυνατότητα κάποιο/κάποια από αυτά να 
είναι κλειστού τύπου και με ενδεχόμενη αιτιολόγηση της 
απάντησης. Ένα από αυτά μπορεί να διαιρείται σε δύο 
υποερωτήματα.

Τα ερωτήματα σχετίζονται με:
α) Την αξιοποίηση του πλαισίου των κειμένων (κοινω-

νικού, ιστορικού, πολιτιστικού, του χώρου και του χρό-
νου) με σκοπό την κατανόηση των λόγων και των ενερ-
γειών των υποκειμένων (ατομικών και συλλογικών) που 
αναφέρονται στα κείμενα, και των σχέσεων μεταξύ τους,

β) τον εντοπισμό και την ερμηνευτική προσέγγιση 
σκοπών, στάσεων, βασικών θέσεων και προθέσεων του 
συντάκτη/συντακτών των κειμένων, καθώς και την τεκ-
μηρίωση της βασικής ιδέας του κειμένου,
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γ) την αξιολόγηση της συνάφειας ιδεών, επιχειρημά-
των, τίτλων, υπότιτλων, εικόνων κ.ά. με μια θέση, άποψη 
ή ζήτημα που θέτει το κείμενο και της αποδεικτικής τους 
αξίας,

δ) τον εντοπισμό και τη συσχέτιση συγκεκριμένων κει-
μενικών δεικτών που οργανώνουν το κείμενο ως σημασι-
οδοτημένη κατασκευή - δηλαδή, οι υποψήφιοι/ες να εντο-
πίζουν μέσα στο κείμενο δείκτες (π.χ. λεξιλόγιο, ρηματικά 
πρόσωπα, στίξη, εκφραστικά μέσα, τρόπους σύνταξης, 
κ.ά.) και να αναγνωρίζουν τη λειτουργία τους στο κείμενο,

ε) την αναγνώριση και την ερμηνευτική προσέγγιση 
του τρόπου σύνδεσης και οργάνωσης ιδεών, προτάσε-
ων, παραγράφων ή διαφόρων σημειωτικών τρόπων σε 
ένα κείμενο, αφού λάβουν οι υποψήφιοι/ες υπόψη το 
επικοινωνιακό πλαίσιο και τα κοινωνικά συμφραζόμενα,

στ) τη σύγκριση των μη λογοτεχνικών κειμένων ως 
προς τις θέσεις, τον τρόπο πραγμάτευσης του θέματος, 
την πειστικότητα, την αποτελεσματική μετάδοση του 
νοήματος κ.ά.

Το δεύτερο θέμα βαθμολογείται με 35 μονάδες, που 
επιμερίζονται σε κάθε ερώτημα ανάλογα με τη βαρύτητά 
τους (15+10+10). Τα υποερωτήματα, επίσης, βαθμολο-
γούνται ανάλογα με τη βαρύτητά τους.

Το τρίτο θέμα σχετίζεται με το λογοτεχνικό κείμενο 
και αφορά στην παραγωγή ερμηνευτικού σχολίου, με 
το οποίο επιδιώκεται οι υποψήφιοι/ες, αφενός να ανα-
πτύσσουν κρίσιμα θέματα/ερωτήματα που πραγματεύ-
εται το λογοτεχνικό κείμενο, αξιοποιώντας συνδυαστικά 
κειμενικούς δείκτες ή και στοιχεία συγκειμένου, αφετέ-
ρου να τοποθετούνται/ανταποκρίνονται στα θέματα/
ερωτήματα αυτά, τεκμηριώνοντας τις προσωπικές τους 
θέσεις. Η προβλεπόμενη έκταση της απάντησης μπορεί 
να κυμαίνεται από 100 έως 200 λέξεις. Το τρίτο θέμα βαθ-
μολογείται με 15 μονάδες.

Στα παραπάνω θέματα χρειάζεται να είναι σαφής και 
προσεκτική η διατύπωση των ερωτημάτων, ώστε να 
αποφεύγονται επικαλύψεις στις απαντήσεις των υπο-
ψηφίων.

Το τέταρτο θέμα σχετίζεται με τα μη λογοτεχνικά 
κείμενα και αφορά στη γραπτή παραγωγή κριτικού 
λόγου, 300 έως 400 λέξεις (ανάλογα με τη βαρύτητα 
του θέματος), το οποίο ανταποκρίνεται σε συγκεκριμέ-
νο επικοινωνιακό πλαίσιο (σκοπό, πομπό, αποδέκτες, 
κειμενικό είδος) και ζητεί από τους/τις υποψηφίους/ες 
την ανάπτυξη τεκμηριωμένης προσωπικής γνώμης, τη 
συμφωνία ή τη διαφωνία τους με προβλήματα, θέσεις, 
στάσεις, στερεότυπα, προκαταλήψεις κ.ά. που θέτει το 
κείμενο/θέτουν τα κείμενα αναφοράς. Το τέταρτο θέμα 
βαθμολογείται με 30 μονάδες.

Γ. Ιστορία

Για την εξέταση του μαθήματος «Ιστορία» της Ομάδας 
Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, ισχύουν 
τα εξής:

1. Η Ιστορία ως μάθημα Προσανατολισμού, εξετάζεται 
με συνδυασμό ερωτήσεων, οι οποίες ταξινομούνται σε 
δύο ομάδες.

α) Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνονται δύο θέματα 
που μπορούν να αναλύονται σε ερωτήσεις με τις οποίες 

ελέγχονται οι ιστορικές γνώσεις των υποψηφίων (ιστο-
ρικές έννοιες, ιστορικά γεγονότα, χρονολογίες, δράση 
ιστορικών προσώπων, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά 
και πολιτιστικά φαινόμενα, κ.τ.λ.) και η κατανόησή τους.

β) Στη δεύτερη ομάδα περιλαμβάνονται δύο (2) του-
λάχιστον θέματα που απαιτούν σύνθεση ιστορικών 
γνώσεων και κριτική ικανότητα (αξιολογήσεις ιστορι-
κών γεγονότων ή ιστορικών προσώπων, ανάλυση αιτι-
ών ή συνθηκών που συντέλεσαν στη διαμόρφωση και 
εξέλιξη σημαντικών ιστορικών φαινομένων κ.τ.λ.). Στην 
περίπτωση αυτή μπορούν να χρησιμοποιούνται και ερω-
τήσεις επεξεργασίας ιστορικού υλικού, το οποίο δίνεται 
στους υποψηφίους σε φωτοτυπία. Το υλικό αυτό αφορά 
γραπτές ιστορικές πηγές, εικαστικά έργα, χάρτες, δια-
γράμματα κ.τ.λ. που χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά 
στοιχεία ή ως μέσα άντλησης στοιχείων για την εξαγωγή 
ιστορικών συμπερασμάτων.

2. Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% σε καθεμία 
από τις ομάδες αυτές. Η κατανομή της βαθμολογίας στις 
ερωτήσεις κάθε ομάδας, μπορεί να διαφοροποιείται ανά-
λογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, η 
οποία καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και 
ανακοινώνεται στους υποψηφίους γραπτώς.

Δ. Λατινικά

Για την εξέταση στο μάθημα των Λατινικών της Ομά-
δας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ’ 
τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου δίνεται 
στους υποψηφίους/ες διδαγμένο κείμενο 14-16 στίχων 
από ένα ή περισσότερα κείμενα και ζητείται από αυτούς/
ές:

α) να μεταφράσουν από αυτό στη Νέα Ελληνική 10-12 
στίχους (20 μονάδες) β) να απαντήσουν στις εξής παρα-
τηρήσεις (σύνολο 80 μονάδες):

- Μία (1) παρατήρηση ανοικτού ή κλειστού τύπου από 
την Εισαγωγή του σχολικού βιβλίου των Μ. Πασχάλη, Γ. 
Σαββαντίδη, Λατινικά τ. Α’ (10 μονάδες),

- μία (1) παρατήρηση ετυμολογική: Συσχέτιση λέξεων 
της Λατινικής με λέξεις που χρησιμοποιούνται στη Νέα 
Ελληνική (10 μονάδες),

- δύο (2) παρατηρήσεις Γραμματικής (30 μονάδες),
- δύο (2) παρατηρήσεις Συντακτικού (30 μονάδες).
Καθεμία από τις παρατηρήσεις Γραμματικής και Συντα-

κτικού μπορεί να αναλύεται σε δύο (2) υποερωτήματα.

Ε. Μαθηματικά

Για την εξέταση του μαθήματος «Μαθηματικά» της 
Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπου-
δών Υγείας και της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών 
Οικονομίας και Πληροφορικής, ισχύουν τα εξής:

1. Στους/στις υποψηφίους/ες του μαθήματος δίνονται 
τέσσερα (4) θέματα από την εξεταστέα ύλη, τα οποία 
μπορούν να αναλύονται σε υποερωτήματα, με τα οποία 
ελέγχεται η δυνατότητα αναπαραγωγής γνωστικών στοι-
χείων, η γνώση εννοιών και ορολογίας και η ικανότητα 
εκτέλεσης γνωστών αλγορίθμων, η ικανότητα του/της 
υποψηφίου/ας να αναλύει, να συνθέτει και να επεξεργά-
ζεται δημιουργικά ένα δεδομένο υλικό, καθώς και η ικα-
νότητα επιλογής και εφαρμογής κατάλληλης μεθόδου.
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2. Τα τέσσερα θέματα που δίνονται στους/στις υπο-
ψηφίους/ες διαρθρώνονται ως εξής:

α) Το πρώτο θέμα αποτελείται από ερωτήματα θεωρί-
ας που αφορούν έννοιες, ορισμούς, λήμματα, προτάσεις, 
θεωρήματα και πορίσματα. Με το θέμα αυτό ελέγχεται η 
κατανόηση των βασικών εννοιών, των σπουδαιότερων 
συμπερασμάτων, καθώς και η σημασία τους στην οργά-
νωση μιας λογικής δομής.

β) Το δεύτερο θέμα αποτελείται από μία άσκηση που 
είναι εφαρμογή ορισμών, αλγορίθμων ή προτάσεων (ιδι-
οτήτων, θεωρημάτων, πορισμάτων).

γ) Το τρίτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση που απαι-
τεί από τον/την υποψήφιο/α ικανότητα συνδυασμού και 
σύνθεσης εννοιών και αποδεικτικών ή υπολογιστικών 
διαδικασιών.

δ) Το τέταρτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση ή 
ένα πρόβλημα που η λύση της/του απαιτεί από τον/την 
υποψήφιο/α ικανότητες συνδυασμού και σύνθεσης γνώ-
σεων, αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανά-
πτυξη στρατηγικών επίλυσής της/του.

3. Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μο-
νάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα. Η κατανομή της 
βαθμολογίας στα επιμέρους ερωτήματα μπορεί να διαφο-
ροποιείται και καθορίζεται στη διατύπωση των θεμάτων.

ΣΤ. Φυσική

Για την εξέταση του μαθήματος «Φυσική» της Ομάδας 
Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγεί-
ας, ισχύουν τα εξής:

Στους/στις υποψηφίους/ες δίνονται τέσσερα (4) θέ-
ματα που θα συνοδεύονται από πίνακα δεδομένων και 
τύπων ο οποίος θα περιλαμβάνεται στις διδακτικές οδη-
γίες. Τα θέματα έχουν την παρακάτω μορφή:

α) Το πρώτο θέμα αποτελείται από ερωτήσεις, με τις 
οποίες ελέγχεται η γνώση της θεωρίας σε όσο το δυνα-
τόν ευρύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης.

β) Το δεύτερο θέμα αποτελείται από ερωτήσεις, με 
τις οποίες ελέγχεται η κατανόηση της θεωρίας, η κρι-
τική ικανότητα των υποψηφίων, καθώς και οι νοητικές 
δεξιότητες που απέκτησαν κατά την εκτέλεση των εργα-
στηριακών ασκήσεων ή άλλων πειραματικών δραστηρι-
οτήτων που έγιναν στο πλαίσιο του μαθήματος.

γ) Το τρίτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση εφαρ-
μογής της θεωρίας, η οποία απαιτεί ικανότητα συνδυα-
σμού και σύνθεσης εννοιών, τύπων, νόμων και αρχών. Η 
άσκηση μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα.

δ) Το τέταρτο θέμα αποτελείται από ένα πρόβλημα ή 
μία άσκηση, που απαιτούν ικανότητα συνδυασμού και 
σύνθεσης γνώσεων, αλλά και την ανάπτυξη στρατηγικής 
για την επίλυσή του/της. Το πρόβλημα αυτό ή η άσκηση 
μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα.

Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μο-
νάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα.

Ζ. Χημεία

Για την εξέταση του μαθήματος «Χημεία» της Ομάδας 
Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγεί-
ας, ισχύουν τα εξής:

Στους/στις υποψηφίους/ες δίνονται τέσσερα (4) θέμα-
τα που έχουν την παρακάτω μορφή:

α) Το πρώτο θέμα αποτελείται από ερωτήσεις, με τις 
οποίες ελέγχεται η γνώση της θεωρίας σε όσο το δυνα-
τόν ευρύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης.

β) Το δεύτερο θέμα αποτελείται από ερωτήσεις, με 
τις οποίες ελέγχεται η κατανόηση της θεωρίας, η κρι-
τική ικανότητα των υποψηφίων, καθώς και οι νοητικές 
δεξιότητες που απέκτησαν κατά την εκτέλεση των εργα-
στηριακών ασκήσεων ή άλλων πειραματικών δραστηρι-
οτήτων που έγιναν στο πλαίσιο του μαθήματος.

γ) Το τρίτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση εφαρ-
μογής της θεωρίας, η οποία απαιτεί ικανότητα συνδυα-
σμού και σύνθεσης εννοιών, τύπων, νόμων και αρχών. Η 
άσκηση μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα.

δ) Το τέταρτο θέμα αποτελείται από ένα πρόβλημα ή 
μία άσκηση, που απαιτούν ικανότητα συνδυασμού και 
σύνθεσης γνώσεων, αλλά και την ανάπτυξη στρατηγικής 
για την επίλυσή του/της. Το πρόβλημα αυτό ή η άσκηση 
μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα.

Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μο-
νάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα.

Η. Βιολογία

Για την εξέταση του μαθήματος «Βιολογία» της Ομά-
δας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών 
Υγείας, ισχύουν τα εξής:

Στους/στις υποψηφίους/ες δίνονται τέσσερα (4) θέμα-
τα που έχουν ως εξής:

α) Το πρώτο και δεύτερο θέμα αποτελούνται από ανε-
ξάρτητες ερωτήσεις που στοχεύουν στον έλεγχο της 
απόκτησης γνώσεων και της δυνατότητας παρουσίασης 
και τεκμηρίωσης θεμάτων σχετικών με την εξεταστέα 
ύλη και της κατανόησης από τον/την υποψήφιο/α βιο-
λογικών εννοιών, διαδικασιών ή φαινομένων.

β) Το τρίτο θέμα αποτελείται από ερωτήσεις που στο-
χεύουν στον έλεγχο της ικανότητας του/της υποψηφίου/
ας να αξιοποιεί θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες (ανά-
λυση, σύνθεση κ.τ.λ.) για την αξιολόγηση δεδομένων και 
την εξαγωγή συμπερασμάτων.

γ) Το τέταρτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση ή ένα 
πρόβλημα και στοχεύει στον έλεγχο της ικανότητας του/
της υποψηφίου/ας να χρησιμοποιεί, σε συνδυασμό, γνώ-
σεις ή δεξιότητες που απέκτησε για την επίλυσή τους.

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 25 μονάδες στο κα-
θένα από τα τέσσερα θέματα.

Θ. Οικονομία

Η εξέταση του μαθήματος «Οικονομία» της Ομάδας 
Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφο-
ρικής, περιλαμβάνει τέσσερις (4) ομάδες ερωτήσεων:

α) Η πρώτη αποτελείται από ερωτήσεις με τις οποί-
ες ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών 
στοιχείων όσο και η κατανόησή τους.

β) Η δεύτερη αποτελείται από μία ερώτηση με την 
οποία ελέγχεται η ικανότητα σύνθεσης και κριτικής 
ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή πράξη των 
γνώσεων που απέκτησαν οι υποψήφιοι/ες.

γ) Η τρίτη αποτελείται από μία άσκηση, η οποία απαιτεί 
την εφαρμογή τύπων, νόμων ή αρχών για την εξαγωγή 
αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων. Η άσκηση μπορεί 
να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα.
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δ) Η τέταρτη αποτελείται από ένα πρόβλημα, το οποίο 
απαιτεί την ικανότητα συνδυασμού γνώσεων για τον 
υπολογισμό, τη συσχέτιση και αξιολόγηση οικονομικών 
μεγεθών. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να αναλύεται σε 
επιμέρους ερωτήματα.

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 25% σε καθεμία από 
τις ομάδες αυτές. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερω-
τήσεις κάθε ομάδας, μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα 
με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, η οποία 
καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανα-
κοινώνεται στους/στις υποψηφίους/ες γραπτώς.

Ι. Πληροφορική

Για την εξέταση του μαθήματος «Πληροφορική» της 
Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και 
Πληροφορικής, ισχύουν τα εξής:

Η εξέταση στο μάθημα Πληροφορική, περιλαμβάνει 
τέσσερα (4) θέματα που περιέχουν θεωρία και ασκήσεις 
ή προβλήματα και είναι κλιμακούμενης δυσκολίας.

α) Τα θέματα θεωρίας αποτελούνται από ερωτήσεις 
διαφόρων τύπων με τις οποίες ελέγχονται η γνώση και 
η κατανόηση της θεωρίας, η κριτική ικανότητα των υπο-
ψηφίων, η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων 
για την αξιολόγηση δεδομένων και την εξαγωγή συμπε-
ρασμάτων και η δυνατότητα παρουσίασής τους με σω-
στούς επιστημονικούς όρους και σωστό γραπτό λόγο.

β) Τα θέματα ασκήσεων ή προβλημάτων στοχεύουν 
στον έλεγχο της ικανότητας του/της υποψηφίου/ας να 
χρησιμοποιεί, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που 
απέκτησε για την επίλυσή τους.

Η βαθμολογία κατανέμεται ανά εικοσιπέντε (25) μονά-
δες στο καθένα από τα τέσσερα (4) θέματα. Ειδικότερα, 
το πρώτο θέμα είναι θεωρίας. Το δεύτερο θέμα αποτε-
λείται από το πρώτο μέρος, που είναι θεωρίας και βαθμο-
λογείται με δεκαπέντε (15) μονάδες, και από το δεύτερο 
μέρος που, όπως και το τρίτο και το τέταρτο θέμα, είναι 
ασκήσεις ή προβλήματα σχετικά με το περιεχόμενο του 
μαθήματος και τις εφαρμογές του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 29 Σεπτεμβρίου 2022

Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   

Ι

 Αριθμ. ΔΠΔΑ/300677 (3)

Κρατική επιχορήγηση των εταιρειών του ομίλου 
Ο.Α.Σ.Α., κατά τα έτη 2022 και 2023. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 3 του άρθρου 42 «Παράταση συμβάσεων 

παροχής υπηρεσιών επιβατικών οδικών μεταφορών και 
υπεκμίσθωσης αυτών και κρατική επιδότηση Ο.Α.Σ.Α. 

Α.Ε.» του ν.  4972/2022 «Εταιρική διακυβέρνηση των 
Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών 
θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και 
Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε 
ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εται-
ρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι 
του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικα-
νότητας φυσικών και νομικών προσώπων και σύσταση 
Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση 
και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, Συμπλη-
ρωματικός κρατικός προϋπολογισμός οικονομικού έτους 
2022 και λοιπές διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού 
χαρακτήρα» (Α’ 181).

β) του ν. 2175/1993 «Οργάνωση ενιαίου φορέα αστι-
κών συγκοινωνιών στην περιοχή Αθηνών Πειραιώς και 
Περιχώρων και άλλες διατάξεις» (Α’ 211).

γ) του ν. 2669/1998 «Οργάνωση και λειτουργία των 
Αστικών Συγκοινωνιών στην περιοχή Αθηνών - Πειραιώς 
και Περιχώρων» (Α’ 283).

δ) Του ν. 2963/2001 «Οργάνωση και λειτουργία των δη-
μόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός 
έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 268).

ε) Του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Ορ-
γανισμοί» (Α’ 314).

στ) Του ν. 3920/2011 «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και 
ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Ατ-
τικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 33).

ζ) Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

η) Του άρθρου 75 «Έλεγχος δαπανών από τις οικονο-
μικές υπηρεσίες των φορέων» του ν. 4446/2016 (Α’ 240).

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

ι) Του άρθρου 38 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και 
Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε., Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Οργανισμού Αστικών Συ-
γκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.)» του ν. 4663/2020 
(Α’ 30).

ια) Των άρθρων 75, 76 και 77 του κεφαλαίου ΙΑ’ του 
ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση 
στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 
και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοι-
νωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

ιβ) Του άρθρου 230 «Συμπληρωματικός κρατικός προ-
ϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022» του ν. 4920/2022 
(Α’ 74).

ιγ) Του ν. 4813/2021 «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημο-
σιονομικής Στρατηγικής 2022-2025» (Α’ 111).

2. Τα προεδρικά διατάγματα:
α) 63/2005 (Α’ 98) και ειδικότερα του άρθρου 90 αυ-

τού, το οποίο και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).
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β) 123/2016 (Α’ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (Α’ 208) και ειδικότερα του άρθρου 4 αυτού.

γ) 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών» (Α’ 151). 

δ) 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομι-
κών» (Α’ 181).

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

στ) 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμ-
ματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών 
Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123)

3. Τις αποφάσεις:
α) Υπ΄αρ. 2/39549/0026/11.6.2015 απόφαση των 

Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Του-
ρισμού «Καθορισμός δικαιολογητικών παροχής επιχο-
ρηγήσεων και χρηματοδοτήσεων σε Ν.Π.Δ. ή και Ι.Δ. από 
πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού» (Β’ 1138).

β) Υπό στοιχεία 2/2179/ΔΠΓΚ/9.1.2018 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Στοχοθεσία  - 
Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού - Παρακολού-
θηση εκτέλεσης» (Β’ 23).

γ) Υπ΄αρ. 61672/7.10.2020 απόφαση του Υπουργού Υπο-
δομών και Μεταφορών «Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης 
συγκοινωνιακού έργου στην περιοχή ευθύνης Ο.Α.Σ.Α. (Πε-
ριφέρεια Αττικής) από τον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., μέσω υπογραφής 
σύμβασης εκτέλεσης του καθοριζόμενου συγκοινωνιακού 
έργου στον συγκοινωνιακό φορέα με την επωνυμία Κ.Τ.Ε.Λ. 
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., με δικαίωμα υπεκμίσθωσης μέρους 
του συγκοινωνιακού έργου στα ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε., Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. και ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ 
Α.Ε.» (Β’ 4454), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με την υπ΄αρ. 358625/13.12.2021 απόφαση του Υπουργού 
και του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 4454).

δ) Υπό στοιχεία Υ/70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

ε) Υπό στοιχεία Α.Π. οικ. 2/122106/ΔΠΓΚ/19.12.2021 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Διάθεση των 
πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2022» (Α.Δ.Α.: ΨΤ09Η-9Ρ3).

στ) Υπ΄αρ. 366231/20.12.2021 απόφαση του Υπουρ-
γού Υποδομών και Μεταφορών «Κατανομή πιστώσεων 
τακτικού προϋπολογισμού, έτους 2022, των Ειδικών 
Φορέων: 1039-101, 1039-202, 1039-203, 1039-402 και 
1039-501 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» 
(Α.Δ.Α.: Ψ1Υ5465ΧΘΞ-Σ4Π).

ζ) Υπό στοιχεία ΔΠΔΑ/1844/ΣΤΑΣΥ/3.1.2022 απόφα-
ση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών “Έγκριση του 
προϋπολογισμού έτους 2022 του εποπτευόμενου από 
το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών φορέα Γενικής 

Κυβέρνησης «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ-
ΠΗ Α.Ε. (ΣΤΑ.ΣΥ. Μ.Α.Ε.)»” (Β’ 250).

η) Υπό στοιχεία ΔΠΔΑ/1854/ΟΣΥ/3.1.2022 απόφα-
ση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Έγκριση του 
προϋπολογισμού έτους 2022 του εποπτευόμενου από 
το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών φορέα Γε-
νικής Κυβέρνησης “ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (Ο.ΣΥ. 
Α.Ε.)”»(Β’ 250).

θ) Υπό στοιχεία ΔΠΔΑ/23421/ΟΑΣΑ/28.1.2022 από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Έγκριση του 
προϋπολογισμού έτους 2022 του εποπτευόμενου από 
το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών φορέα Γενικής 
Κυβέρνησης “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)”» (Β’ 398).

4. Την υπό στοιχεία 2/124835/ΔΠΓΚ/23.12.2021 εγκύ-
κλιο του Υπουργείου Οικονομικών «Εκτέλεση Προϋπο-
λογισμού οικονομικού έτους 2022» (Α.Δ.Α.: Ψ4ΣΞΗ-Η07).

5. Το υπό στοιχεία  2/114648/ΔΠΓΚ/29.11.2021 έγ-
γραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Πα-
ραδοχές κατανομής των πιστώσεων τακτικού προϋ-
πολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών».

6. Την υπ’ αρ. 297343/27.9.2022 εισηγητική έκθεση δη-
μοσιονομικών επιπτώσεων του προϊσταμένου της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών, σύμφωνα με την οποία η συνολική 
δημοσιονομική επιβάρυνση για τα έτη 2022 και 2023 που 
προκαλείται από την έκδοση της παρούσας προϋπολογίζεται 
στο ποσό των σαράντα οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων 
είκοσι εννέα χιλιάδων ευρώ (48.729.000 €) και θα καλυφθεί 
για το έτος 2022 από υπάρχουσες πιστώσεις του τακτικού 
προϋπολογισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφο-
ρών, ενώ για το έτος 2023 θα εγγραφεί σχετική πίστωση 
στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών (Ε.Φ. 1039-203-0000000 «Γενική Γραμματεία 
Μεταφορών» και Α.Λ.Ε. 2310802897, αποφασίζουμε:

Για τα έτη 2022 και 2023, από το ύψος της κρατικής 
επιδότησης του Ομίλου Ο.Α.Σ.Α. των περ. (α) και (δ) της 
παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 3920/2011 (Α’ 33), που κατά 
μέγιστο μπορεί να ανέλθει σε ποσό ίσο με το 40% του 
λειτουργικού κόστους (προ αποσβέσεων) του Ομίλου 
και αφορά στις λειτουργικές δαπάνες αυτού, εξαιρούνται 
οι δαπάνες για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών επι-
βατικών οδικών μεταφορών της παρ. 1 του άρθρου 42 
του ν. 4972/2022, καθώς και οι δαπάνες για τη μίσθωση 
λεωφορείων, προκειμένου για την κάλυψη των αναγκών 
εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 29 Σεπτεμβρίου 20222 

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υποδομών
Υπουργός Οικονομικών και Μεταφορών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ  
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*02051360310220008*

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,


