
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.337/56/208953/Σ.2346 
Καθορισμός του αριθμού των σπουδαστών-τρι-

ών που θα εισαχθούν στα Ανώτατα Στρατιωτικά 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες 

Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) των 

Ενόπλων Δυνάμεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 

2019- 2020.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ -

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 1 του ν. 3298/1955 «Περί διατάξεων 

αφορωσών τους Υποψηφίους Μαθητάς της Στρατιωτικής 
Σχολής Ευελπίδων και της Στρατιωτικής Ιατρικής Σχολής» 
(Α’/179), όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο μόνο του 
ν. 1294/1982 «Συμπλήρωση των διατάξεων της νομοθε-
σίας ’’περί Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων’’ που αναφέ-
ρονται στην εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή.» (Α’/122).

β. Των άρθρων 1 και 4 του ν. 1351/1983 «Εισαγωγή 
σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες 
διατάξεις» (Α’/56), όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύ-
ουν.

γ. Του άρθρου 11 του ν. 1911/1990 «Εισαγωγή γυναι-
κών στις ανώτατες στρατιωτικές σχολές, ρύθμιση στρα-
τολογικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (Α’/166), όπως 
αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Του άρθρου 12 του ν. 2552/1997 «Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.» (Α’/266), όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε. Του άρθρου 6 του ν. 2913/2001 «Ρύθμιση θεμάτων 
Μετοχικών Ταμείων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλ-
λες διατάξεις.» (Α’/102).

στ. Του άρθρου 3 του ν. 3257/2004 «Ρυθμίσεις θεμάτων 
προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατά-
ξεις.» (Α’/143).

ζ. Του άρθρου 31 του ν. 3320/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων 
για το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώ-
πων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους Ο.Τ.Α.» 
(Α’/48), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

η. Του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 «Ρυθμίσεις θεμά-
των αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις» (Α’/38), όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

θ. Του άρθρου 3 του ν. 3748/2009 «Πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων τίτλου απολυτηρί-
ου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (Α’/29).

ι. Της παρ. 33 του άρθρου 39 και των άρθρων 4 και 13 
του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’/193), όπως τρο-
ποποιήθηκαν και ισχύουν.

ια. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (Α’/145).

ιβ. Της Φ.300/4/128536/Σ.99/12-11-2012 απόφασης 
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Καθορισμός αριθμού 
εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές των Ενόπλων Δυνά-
μεων» (Β’/3010).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’/98).

3. Τα άρθρα 20 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις.» (Α’/143).

4. Της Υ29/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικο-
νομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’/2168).

5. Την 042/2019-εισηγητική έκθεση του προϊσταμένου 
των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας.

6. Την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ./29/44655/ΣΧΕΤ.46502/13 Φεβ 
2019/ΥΔΙΜ και ΗΔ εγκριτική απόφαση της επιτροπής 
της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ-
ϋπολογισμού:

α. Για το οικονομικό έτος 2019, ύψους 3.902.686 €, η 
οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 
του Π/Υ ΥΠΕΘΑ 2019 [ΕΦ: 1011.202.0000000 (ΓΕΣ), 
1011.203.0000000 (ΓΕΝ) και 1011.204.0000000 (ΓΕΑ)].

Η υπόψη επιβάρυνση θα βαρύνει τους Αναλυτικούς 
Λογαριασμούς Εξόδων (ΑΛΕ): 2120101005, 2120101011, 
2120101012, 2120101015, 2120102005, 2120103005, 
2120109005, 2120114010, 2130107001, 2130402001, 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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2190201097, 2190201098, 2190201099, 2190202899, 
2260901001, 2410106001, 2410201001, 2410202001, 
2410206001, 2410301001, 2410901001, 2410902001, 
2410903001, 2410989899, 2410204001, 2420204001, 
2420304001, 2420989001, 3120301001 και προς τούτο 
έχουν εκδοθεί οι κάτωθι αποφάσεις Ανάληψης Υποχρε-
ώσεων:

(1) Φ.813/91/1420331/Σ.6022/19 Δεκ 2018/ΓΕΣ/ΔΟΙ/2 
(ΑΔΑ: ΩΓ7Λ6-Ι0Φ)

(2) Φ.813/2/1160499/Σ.86/09 Ιαν 2019/ΓΕΣ/ΔΟΙ/2 
(ΑΔΑ:ΨΟΣΧ6-Ω4Ρ)

(3) Φ.814/56/1164776/Σ.794/12 Φεβ 2019/ΓΕΣ/ΔΟΙ/2 
(ΑΔΑ:ΨΙΘΡ6-Υ87)

(4) Φ.813/91/1420331/Σ.6022/19 Δεκ 2018/ΓΕΣ/ΔΟΙ/2 
(ΑΔΑ:ΩΓ7Λ6-Ι0Φ)

(5) Φ.815/6/654041/Σ.129/17 Ιαν 2019/ΓΕΣ/Γ1 (ΜΗ 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ)

(6) Φ.814/55/1164775/Σ.794/12 Φεβ 2019/ΓΕΣ/ΔΟΙ/2 
(ΑΔΑ:ΨΧ176-ΨΘΛ)

(7) Φ.814/452/730186/Σ.518/05 Φεβ 2019/ΓΕΣ/Γ3 (ΜΗ 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ)

(8) Φ.814/190/729085/Σ.277/19 Ιαν 2019/ΓΕΣ/Γ3 (ΜΗ 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ)

(9) Φ.814/45/728445/Σ.100/10 Ιαν 2019/ΓΕΣ/Γ3 
(ΑΔΑ:78Σ06-ΩΦΑ)

(10) Φ.814/12/1161859/Σ.345/19 Ιαν 2019/ΓΕΣ/ΔΟΙ/2 
(ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ)

(11) Φ.814/113/728728/Σ.175/14 Ιαν 2019/ΓΕΣ/Γ3 
(AΔΑ:Ω8ΥΠ6-Σ5Λ)

(12) Φ.814/200/729217/Σ.303/22 Ιαν 2019/ΓΕΣ/Γ3 (ΜΗ 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ)

(13) Φ.814/70/728586/Σ.128/12 Ιαν 2019/ΓΕΣ/Γ3 (ΜΗ 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ)

(14) Φ.814/114/728729/Σ.176/14 Ιαν 2019/ΓΕΣ/Γ3 
(ΑΔΑ:ΩΟΞΗ6-ΒΗΑ)

(15) Φ.814/86/729083/Σ.275/19 Ιαν 2019/ΓΕΣ/Γ3 (ΜΗ 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ)

(16) Φ.814/197/729149/Σ.298/21 Ιαν 2019/ΓΕΣ/Γ3 (ΜΗ 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ)

(17) Φ.814/179/728916/Σ.224/17 Ιαν 2019/ΓΕΣ/Γ3 
(ΑΔΑ:6Ρ5Α6-Σ4Ψ)

(18) Φ.814/9/728277/Σ.49/8 Ιαν 2019/ΓΕΣ/Γ3 (ΜΗ 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ)

(19) Φ.814/19/728278/Σ.50/8 Ιαν 2019/ΓΕΣ/Γ3 (ΜΗ 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ)

(20) Φ.814/20/728279/Σ.51/8 Ιαν 2019/ΓΕΣ/Γ3 (ΜΗ 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ)

(21) Φ.814/332/730178/Σ.510/5 Φεβ 2019/ΓΕΣ/Γ3 (ΜΗ 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ)

(22) Φ.814/70/728586/Σ.128/12 Ιαν 2019/ΓΕΣ/Γ3 (ΜΗ 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ)

(23) Φ.815.1/3/125003/Σ.03/19-12-2018/ΓΕΝ/ΔΠ 
(ΑΔΑ:ΩΛ976-ΠΨ9)

(24) Φ.815.1/7/125007/Σ.07/19-12-2018/ΓΕΝ/ΔΠ 
(ΑΔΑ:ΩΠΑΗ6-Τ4Y)

(25) Φ.815.1/10/125010/Σ.10/19-12-2018/ΓΕΝ/ΔΠ 
(ΑΔΑ:6ΩΠΦ6-Θ5Ν)

(26) Φ.815.1/13/125013/Σ.13/19-12-2018/ΓΕΝ/ΔΠ 
(ΑΔΑ:69006-ΝΜΦ)

(27) Φ.815.1/19/125019/Σ.19/19-12-2018/ΓΕΝ/ΔΠ 
(ΑΔΑ:Ω6Φ76-4ΚΞ)

(28) Φ.815.1/42/125042/Σ.42/19-12-2018/ΓΕΝ/ΔΠ 
(ΑΔΑ:Ψ7Χ76-25Φ)

(29) Φ.815.1/51/125051/Σ.51/19-12-2018/ΓΕΝ/ΔΠ 
(ΑΔΑ:ΨΧΙΓ6-Σ0Α)

(30) Φ.815.1/52/125052/Σ.52/19-12-2018/ΓΕΝ/ΔΠ 
(ΑΔΑ:Ψ1596-ΧΡΠ)

(31) Φ.815.1/54/125054/Σ.54/19-12-2018/ΓΕΝ/ΔΠ 
(ΑΔΑ:ΩΝΝΥ6-ΡΑΓ)

(32) Φ.815.1/57/125057/Σ.57/19-12-2018/ΓΕΝ/ΔΠ 
(ΑΔΑ:9ΨΔΞ6-ΚΣΩ)

(33) Φ.815.1/146/125146/Σ.146/14-01-2019/ΓΕΝ/ΔΠ 
(ΑΔΑΜ:19REQ004369857)

(34) Φ.815.1/183/125183/Σ.183/14-01-2019/ΓΕΝ/ΔΠ 
(ΑΔΑΜ:19REQ004348601)

(35) Φ.815.1/7209/132209/Σ.7209/30-01-2019/ΓΕΝ/
ΔΠ (ΑΔΑΜ:19REQ004395638)

(36) Φ.815.1/111/125111/Σ.111/11-01-2019/ΓΕΝ/ΔΠ 
(ΑΔΑΜ:19REQ004350000)

(37) Φ.815.1/95/125095/Σ.95/11-01-2019/ΓΕΝ/ΔΠ 
(ΑΔΑΜ:19REQ004363473)

(38) Φ.815.1/200/125200/Σ.200/15-01-2019/ΓΕΝ/ΔΠ 
(ΑΔΑΜ:19REQ004369990)

(39) Φ.815.1/7210/132210/Σ.7210/30-01-2019/ΓΕΝ/
ΔΠ (ΑΔΑΜ:19REQ004395747)

(40) Φ.815.1/115/125115/Σ.115/11-01-2019/ΓΕΝ/ΔΠ 
(ΑΔΑΜ:19REQ004450166)

(41) Φ.815.1/96/125096/Σ.96/11-1-2019/ΓΕΝ/ΔΠ 
(ΑΔΑΜ:19REQ004360248)

(42) 3/19-12-2018 (ΑΔΑ:9ΩΞΨ6-4ΥΤ)
(43) 7/19-12-2018 (ΑΔΑ:7ΧΓΠ6-ΥΙΣ)
(44) 10/19-12-2018 (ΑΔΑ:Ρ7ΔΣ6-Ξ98)
(45) 12/19-12-2018 (ΑΔΑ:ΩΘ6Ν6-515)
(46) 23/19-12-2018 (ΑΔΑ:ΨΒΤΘ6–Λ6Φ)
(47) 248/21-01-2019 (ΑΔΑ:6ΤΤΧ6-ΙΑΥ)
(48) 33/19-12-2018 (ΑΔΑ:Ω5ΦΗ6-Π21)
(49) 35/19-12-2018 (ΑΔΑ:6ΖΨΘ6-ΓΒΕ)
(50) 180/17-01-2019 (ΑΔΑ:ΩΜ386 –ΡΥ5)
(51) 225/21-01-2019 (ΑΔΑ:ΩΘ4Θ6 –Ε9Ζ)
(52) 226/21-01-2019 (ΑΔΑ:Ω56Τ6-7Λ8)
(53) 227/21-01-2019 (ΑΔΑ:91Ε86-ΠΛ0)
(54) 236/21-01-2019 (ΑΔΑ:66906-6ΞΔ)
(55) 238/21-01-2019 (ΑΔΑ:6Μ356-Ι3Ι)
(56) 240/21-01-2019 (ΑΔΑ:7ΖΘΔ6-ΟΡΨ)
(57) 244/21-01-2019 (ΑΔΑ:ΨΠΧ96-ΤΑΟ)
(58) 245/21-01-2019 (ΑΔΑ:ΩΛ4Ψ6-8ΒΤ)
(59) 246/21-01-2019 (ΑΔΑ:ΩΣΜΟ6-Δ1Ψ)
(60) 247/21-01-2019 (ΑΔΑ:9ΣΠΘ6-ΤΗΨ)
β. Για τα επόμενα οικονομικά έτη του 2020 - 2023 η επι-

βάρυνση του Π/Υ ΥΠΕΘΑ [ΕΦ: 1011.202.0000000 (ΓΕΣ), 
1011.203.0000000 (ΓΕΝ) και 1011.204.0000000 (ΓΕΑ)] 
εκτιμάται σε 6.993.570 € για το έτος 2020, 7.824.599 € 
για το έτος 2021, 9.894.039 € για το έτος 2022 και 
12.283.428 € για το έτος 2023 αντίστοιχα. Η υπόψη επιβά-
ρυνση θα βαρύνει τους ΑΛΕ 2120101005, 2120101011, 
2120101012, 2120101015, 2120102005, 2120103005, 
2120109005, 2120114010, 2130107001, 2130402001, 
2190201097, 2190201098, 2190201099, 2190202899, 
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2260901001, 2410106001, 2410201001, 2410202001, 2410206001, 2410301001, 2410901001, 2410902001, 
2410903001, 2410989899, 2410204001, 2420204001, 2420304001, 2420989001, 3120301001 και θα καλυφθεί 
από τις εκάστοτε εγγεγραμμένες πιστώσεις των Π/Υ των ΕΦ του ΥΠΕΘΑ, δίχως να επηρεάζονται τα ανώτατα όρια 
πιστώσεων αυτού.

Άρθρο 1
Αριθμός εισακτέων

Να εισαχθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, κατά Σχολή-Τμήμα, σπουδαστές στις Στρατιωτικές Σχολές των 
Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), ως εξής:

α. Στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

1.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) 170
α. ΟΠΛΑ 113
β. ΣΩΜΑΤΑ 29
γ. ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΞΚΟΙ ΣΞ Ν. 1294/82 (ΟΠΛΑ και ΣΩΜΑΤΑ) 28 (23-5)

2.
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) 34
α. ΜΑΧΙΜΟΙ 23
β. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 11

3.

ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) 66
α. ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 43
β. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 16
γ. ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ 7

4.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ) 71
α. ΙΑΤΡΙΚΟ 28
β. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ 3
γ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 2
δ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ 2
ε. ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
στ. ΝΟΜΙΚΟ 14
ζ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 20

5. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) 25

ΣΥΝΟΛΟ 366

β. Στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

1.
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΣΞ (ΣΜΥ) 201
α. ΟΠΛΑ 151
β. ΣΩΜΑΤΑ 50

2. ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ) 75

3.

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) 177
α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 116
β. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 27

γ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 34

ΣΥΝΟΛΟ 453
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Άρθρο 2
Κατηγορίες-Ποσοστά υποψηφίων ειδικών κατη-
γοριών

1. Στον οριζόμενο συνολικό αριθμό εισακτέων των 
Σχολών του άρθρου 1 περιέχονται οι εξής ειδικές κατη-
γορίες με τα αντίστοιχα ποσοστά:

α. Της παρ. 1α του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 που 
αφορά στα τέκνα πολυτέκνων και των οικογενειών με 
τρία παιδιά, τα οποία εισάγονται σε ποσοστό 35% επί 
του εκάστοτε καθοριζομένου αριθμού εισακτέων κατά 
σειρά επιτυχίας.

β. Της παρ. 1β του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 που 
εισάγονται σε ποσοστό 10% επί του ποσοστού 35%, σε 
κάθε περίπτωση όμως τουλάχιστον ένα (1) άτομο και 
αφορούν:

(1) Τέκνα ή αδελφούς αναπήρων και τραυματισθέντων 
σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και 
των τριών Κλάδων των ΕΔ ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι 
έχουν αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, λόγω παθή-
σεώς τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.

(2) Τέκνα Ελλήνων μόνιμων στρατιωτικών, εφέδρων 
και κληρωτών οπλιτών, που συμμετείχαν με οποιονδή-
ποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιό-
δου από την 20η Ιουλίου έως την 20η Αυγούστου 1974 
στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα 
το 1964 στην Τυλληρία και Λευκωσία και το 1967 στην 
Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου.

(3) Τέκνα ή αδελφούς θανόντων στρατιωτικών των ΕΔ 
στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγ-
μένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.

γ. Της παρ. 1γ του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 που 
αφορά στους Έλληνες του εξωτερικού σε ποσοστό 3%.

δ. Του άρθρου μόνου του ν. 1294/1982, που αφορά σε 
εισαγωγή μονίμων υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς 
στη ΣΣΕ σε ποσοστό 20%, με τις διαδικασίες που στον 
ίδιο νόμο καθορίζονται.

2. Οι υποψήφιοι που θα υπαχθούν στις ειδικές κατη-
γορίες 1α και β (35%), θα κριθούν για την εισαγωγή τους 
με βάση το σύνολο των μορίων που θα συγκεντρώσουν 
στις πανελλαδικές γραπτές εξετάσεις του Υπουργείου 
Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ), εφόσον 
κριθούν ικανοί στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις Υποψη-
φίων (ΠΚΕ), κατά φθίνουσα σειρά μορίων και τη δήλωση 
προτίμησής τους, κατά πρώτον ως υποψήφιοι της γε-
νικής σειράς και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τη βάση 
της γενικής σειράς κρίνονται στη συνέχεια με την ειδική 
κατηγορία στην οποία ανήκουν.

3. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων των ειδικών 
κατηγοριών 1α και β, αυτές συμπληρώνονται από υπο-
ψηφίους της γενικής σειράς. Αντίστοιχες κενές θέσεις 
της περίπτωσης της παρ. 1δ, μεταφέρονται αναλόγως 
στη γενική σειρά και στις κατηγορίες των παρ. 1α και β.

4. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων των ειδικών 
κατηγοριών 1γ, αυτές συμπληρώνονται από υποψηφίους 
του πίνακα επιλαχόντων της γενικής σειράς.

Άρθρο 3
Ποσοστά αποφοίτων ΕΠΑΛ προηγουμένων ετών

Ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) επί του αριθμού ει-
σακτέων στις ΑΣΣΥ, καλύπτεται από υποψηφίους ημε-
ρήσιων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). Το ποσοστό 
αυτό [κατά το 90% από τους υποψηφίους που θα δια-
γωνισθούν το έτος 2019 στα πανελλαδικά εξεταζόμενα 
μαθήματα και κατά το 10% από κατόχους απολυτηρίου 
οι οποίοι εξετάσθηκαν στα πανελλαδικά εξεταζόμενα 
μαθήματα τα δύο προηγούμενα έτη (οι θέσεις κατανέ-
μονται στους υποψήφιους του έτους 2017 σε ποσοστό 
40% και στους υποψήφιους του έτους 2018 σε ποσοστό 
60%)] υπολογίζεται επί των θέσεων, που αντιστοιχούν 
στη Γενική Σειρά και στις ειδικές κατηγορίες των παρ. 
1α και 1β του άρθρου 2.

Άρθρο 4
Λοιπές διατάξεις

Με την επιφύλαξη της παρ. 1β του άρθρου 2, κατά 
τον υπολογισμό των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 
2 και του άρθρου 3, τα κλασματικά υπόλοιπα από 0,5 και 
άνω, στρογγυλοποιούνται προς τα άνω στην επόμενη 
μονάδα, ενώ τα κλασματικά υπόλοιπα από 0,49 και κάτω 
στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω, στην προηγούμενη 
μονάδα ή στο μηδέν. Σε περίπτωση που εξαιτίας της 
στρογγυλοποίησης ο συνολικός αριθμός των θέσεων 
(Γενική Σειρά και ειδικές κατηγορίες) υπερβαίνει τον συ-
νολικό διατιθέμενο αριθμό, η/οι υπερβαίνουσα/ες θέση/
εις εκπίπτει/ουν.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Απριλίου 2019

Οι Υπουργοί

 Παιδείας, Έρευνας
Εθνικής Άμυνας και Θρησκευμάτων
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Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών
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