
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Φ.337/77/215974 Σ.3857 
Καθορισμός ειδικού ποσοστού αριθμού εισακτέ-

ων για την εισαγωγή μαθητών και αποφοίτων Λυ-

κείων περιοχών πληγεισών από τις καταστροφι-

κές πλημμύρες της 15ης Νοεμβρίου 2017 και από 

τις καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης και 24ης 

Ιουλίου 2018 στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαι-

δευτικά Ιδρύματα-Ανώτατες Στρατιωτικές Σχο-

λές Υπαξιωματικών. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 31 και την παρ. 3 του άρθρου 48 του 

ν. 4609/2019 «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενό-
πλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιο-
σύνης και άλλες διατάξεις» (Α’ 67).

2. Τα άρθρα 1 και 4 του ν. 1351/1983 «Εισαγωγή σπου-
δαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 56).

3. Τα άρθρα 2 και 11 του ν. 1911/1990 «Εισαγωγή γυ-
ναικών στις ανώτατες στρατιωτικές σχολές, ρύθμιση 
στρατολογικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (Α’ 166).

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

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

6. Την αριθμ. 225/2019 εισηγητική έκθεση του προϊ-
σταμένου των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας.

7. Το αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.4/415/41430/23-3-2018 έγ-
γραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού 
Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, σύμφωνα με το οποίο δεν απαιτείται η έκ-
δοση εγκριτικής απόφασης από την Επιτροπή της ΠΥΣ 
33/2006, όπως ισχύει.

8. Την Φ. 337/56/208953/Σ.2346/9-4-2019 απόφαση 
των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός του αριθ-
μού των σπουδαστών-τριών που θα εισαχθούν στα Ανώ-
τατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις 
Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) 
των Ενόπλων Δυνάμεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-
2020» (Β’ 1506).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, η οποία αναλύεται ως εξής:

α. Για το οικονομικό έτος 2019, ύψους 128.193€, 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 Λο-
γαριασμούς Εξόδων (ΑΛΕ): 2120101005, 2120101015, 
2120102005, 2120103005, 2120109005, 2130107001, 
2130402001, 2190201001, 2190201002, 2190201097, 
2190201098, 2190201099, 2190202001, 2190202899, 
2260901001, 2410102001, 2410106001, 2410201001, 
2410202001, 2410301001, 2410901001, 2410902001, 
2410903001, 2410989899, 2420204001, 2420404001, 
2420989001, 3120301001 και προς τούτο έχουν εκδοθεί 
οι κάτωθι αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων:

(1) Φ.813/91/1420331/Σ.6022/19-12-2018/ΓΕΣ/ΔΟΙ/2 
(ΑΔΑ ΩΓ7Λ6-Ι0Φ).

(2) Φ.813/2/1160499/Σ.86/09-01-2019/ΓΕΣ/ΔΟΙ/2 (ΑΔΑ 
ΨΟΣΧ6-Ω4Ρ).

(3) Φ.815/55/658694/Σ.787/20-03-2019/ΓΕΣ/Π (ΑΔΑ 
ΩΨΛ46-07Ν).

(4) Φ.815/6/654041/Σ. 129/17-01-2019/ΓΕΣ/Π (ΜΗ 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ).

(5) Φ.814/55/1164775/Σ.794/12-02-2019/ΓΕΣ/ΔΟΙ/2 
(ΑΔΑΨΧ176-ΨΘΛ).

(6) Φ.814/947/73 4564/Σ.1634/10-04-2019/ΓΕΣ/Γ3 (ΜΗ 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ).

(7) Φ.814/333/730179/Σ.511/05-02-2019/ΓΕΣ/Γ3 (ΜΗ 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ).

(8) Φ.814/45/728445/Σ.100/10-01-2019/ΓΕΣ/Γ3 (ΑΔΑ 
78Σ06-ΩΦΑ).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(9) Φ.814/12/1161859/Σ.345/19-01-2019/ΓΕΣ/ΔΟΙ/2 
(ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ).

(10) Φ.814/113/72872 8/Σ. 175/14-01-2019/ΓΕΣ/Γ3 
(ΑΔΑ Ω8ΥΠ6-Σ5Λ).

(11) Φ.814/200/729217/Σ.303/22-01-2019/ΓΕΣ/Γ3 (ΜΗ 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ).

(12) Φ.814/1010/735084/Σ.1736/16-04-2019/ΓΕΣ/Γ3 
(ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ).

(13) Φ.814/643/732777/Σ.1186/5-03-2019/ΓΕΣ/Γ3 (ΜΗ 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ).

(14) Φ.814/190/729085/Σ.277/19-01-2019/ΓΕΣ/Γ3 (ΜΗ 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ).

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

(16) Φ.815.1/7/125007/Σ.07/19-12-2018/ΓΕΝ/ΔΠ (ΑΔΑ 
ΩΠΑΗ6-Τ4Υ).

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

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

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

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

(21) Φ.815.1/51/125051/Σ.51/19-12-2018/ΓΕΝ/ΔΠ 
(ΑΔΑ ΨΧΙΓ6-ΣΟΑ).

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

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

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

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

(26) Φ.815.1/18 3/125183/Σ.183/14-01-2019/ΓΕΝ/ΔΠ 
(ΑΔΑΜ 19REQ004348601).

(27) Φ.815.1/72 09/132209/Σ.7209/30-01-2019/ΓΕΝ/
ΔΠ (ΑΔΑΜ 19REQ004395638).

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

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

(30) Φ.815.1/115/125115/Σ.115/11-01-2019/ΓΕΝ/ΔΠ 
(ΑΔΑΜ 19REQ004350166).

(31) Φ.815.1/96/125096/Σ.96/11-01-2019/ΓΕΝ/ΔΠ 
(ΑΔΑΜ 19REQ004360248).

(32) 3/19-12-2018 (ΑΔΑ 9ΩΞΨ6-4ΥΤ).
(33) 7/19-12-2018 (ΑΔΑ 7ΧΓΠ6-ΥΙΣ).
(34) 10/19-12-2018 (ΑΔΑ Ρ7ΔΣ6-Ξ98).
(35) 12/19-12-2018 (ΑΔΑ ΩΘ6Ν6-515).
(36) 23/19-12-2018 (ΑΔΑ ΨΒΤΘ6-Λ6Φ).
(37) 248/21 -01-2019 (ΑΔΑ 6ΤΤΧ6-ΙΑΥ).
(38) 425/24-01-2019 (ΑΔΑ ΩΨ516-7Μ6).
(39) 28/19-12-2018 (ΡΒΧ86-ΚΘ0).
(40) 29/19-12-2018 (ΩΒΞ06-Ψ1Λ).
(41) 33/19-12-2018 (ΑΔΑ Ω5ΦΗ6-Π21).
(42) 35/19-12-2018 (ΑΔΑ 6ΖΨΘ6-ΓΒΕ).
(43) 36/19-12-2018 (ΡΗΕΗ6-ΒΣΜ).
(44) 180/17-01-2019 (ΑΔΑ ΩΜ386-ΡΥ5).

(45) 2247/14-03-2019 (6Π276-8ΥΜ).
(46) 225/21-01-2019 (ΑΔΑ ΩΘ4Θ6-Ε9Ζ).
(47) 2241/14-03-2019 (ΩΝΘ06-813).
(48) 226/21-01-2019 (ΑΔΑ Ω56Τ6-7Λ8).
(49) 238/21-01-2019 (ΑΔΑ 6Μ356-Ι3Ι).
(50) 240/21-01-2019 (ΑΔΑ 7ΖΘΔ6-ΟΡΨ)
(51) 244/21-01-2019 (ΑΔΑ ΨΠΧ96-ΤΑΟ).
(52) 245/21-01-2019 (ΑΔΑ ΩΛ4Ψ6-8ΒΤ).
(53) 354/23-01-2019 (ΑΔΑ ΩΠΡΨ6-3ΤΨ).
(54) 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 230.378€ για το έτος 2020, 231.803€ για το 
έτος 2021, 275.724€ για το έτος 2022 και 329.073€ για 
το έτος 2023 αντίστοιχα. Η υπόψη επιβάρυνση θα βα-
ρύνει τους ΑΛΕ 2120101005, 2120101011, 2120101012, 
2120101015, 2120102005, 2120103005, 2120109005, 
2120114010, 2130107001, 2130402001, 2190201001, 
2190201002, 2190201097, 2190201098, 2190201099, 
2190202001, 2190202899, 2260901001, 2410102001, 
2410106001, 2410201001, 2410202001, 2410301001, 
2410901001, 2410902001, 2410903001, 2410989899, 
2420204001, 2420404001, 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, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αριθμός εισακτέων

1. Την εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές, ειδικά και 
μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, 10 σπουδα-
στών, επιπλέον του αριθμού εισακτέων του έτους αυ-
τού, μαθητών τελευταίας τάξης και αποφοίτων Γενικών 
και Επαγγελματικών Λυκείων της Δημοτικής Ενότητας 
Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας και της Δημο-
τικής Ενότητας Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων της 
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρει-
ας Αττικής, οι οποίοι επλήγησαν από τις καταστροφικές 
πλημμύρες της 15ης Νοεμβρίου 2017 και υπέβαλαν 
αίτηση-δήλωση και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το 
συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον 
Ιούνιο του 2018, σε ποσοστό 1,3% κατά Τμήμα Σχολής 
και σε ενιαία κατηγορία, 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)

α. ΟΠΛΑ 2

β. ΣΩΜΑΤΑ 0

2.

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ 
(ΣΝΔ)

α. ΜΑΧΙΜΟΙ 0

β. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 0
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3.

ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ)

α. ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 1

β. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 0

γ. ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ 0

4.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 
(ΣΣΑΣ)

α. ΙΑΤΡΙΚΟ 1

β. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ 0

γ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 0

δ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ 0

ε. ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 0

στ. ΝΟΜΙΚΟ 0

ζ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 0

5. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) 0

ΣΥΝΟΛΟ 4
β. Στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών 

(ΑΣΣΥ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

1.

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΣΞ 
(ΣΜΥ)

α. ΟΠΛΑ 2

β. ΣΩΜΑΤΑ 1

2. ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ 
ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ) 1

3.

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)

α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 2

β. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 0

γ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

0

ΣΥΝΟΛΟ 6
2. Την εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές, ειδικά και 

μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, 17 σπουδαστών, 
επιπλέον του αριθμού εισακτέων του έτους αυτού, μα-
θητών που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις 
του σχολικού έτους 2018-2019 και είναι τέκνα θανόντων 
ή προσώπων των οποίων είτε η πρώτη κατοικία είτε η 
εμπορική επιχείρηση καταστράφηκε από τις πυρκαγιές 
που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 
και 24 Ιουλίου 2018, εφόσον τις δηλώνουν ως σχολές 
προτίμησης, σε ποσοστό 2% επί των εισακτέων ανά Τμή-
μα Σχολής και σε ενιαία κατηγορία, 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)

α. ΟΠΛΑ 3

β. ΣΩΜΑΤΑ 0

2.

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ 
(ΣΝΔ)

α. ΜΑΧΙΜΟΙ 1

β. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 0

3.

ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ)

α. ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 1

β. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 0

γ. ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ 0

4.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 
(ΣΣΑΣ)

α. ΙΑΤΡΙΚΟ 1

β. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ 0

γ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 0

δ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ 0

ε. ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 0

στ. ΝΟΜΙΚΟ 0

ζ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 0

5. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) 1

ΣΥΝΟΛΟ 7

β. Στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών 

(ΑΣΣΥ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟ Σ 
ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

1.

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΣΞ 
(ΣΜΥ)

α. ΟΠΛΑ 3

β. ΣΩΜΑΤΑ 1

2. ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ 
ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ) 2

3.

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)

α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 2

β. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1

γ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

1

ΣΥΝΟΛΟ 10
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Άρθρο 2
Προϋποθέσεις

Προϋπόθεση για την επιλογή των υποψηφίων:
α. Της παρ. 1 του άρθρου 1 είναι να είχαν επιλέξει στο 

μηχανογραφικό δελτίο του έτους 2018 στρατιωτικές σχο-
λές ή τμήματα αυτών, να είχαν κριθεί ικανοί στις προκα-
ταρκτικές εξετάσεις του έτους 2018 και να έχουν επιτύχει 
συνολικό αριθμό μορίων μεγαλύτερο ή ίσο με το 70% 
των μορίων του τελευταίου εισακτέου της γενικής σειράς 
που εισήχθη κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στην 
αντίστοιχη στρατιωτική σχολή ή τμήμα αυτής.

β. Της παρ. 2 του άρθρου 1 είναι να έχουν επιτύχει 
συνολικό αριθμό μορίων μεγαλύτερο ή ίσο με το 70% 
των μορίων του τελευταίου εισακτέου της γενικής σειράς 
που θα εισαχθεί κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος (2019-20) 
στην αντίστοιχη στρατιωτική σχολή ή τμήμα αυτής και 
να κριθούν επιτυχόντες στις προκαταρκτικές εξετάσεις 
(ΠΚΕ) της τρέχουσας περιόδου (2019).

Άρθρο 3
Δικαιολογητικά

1. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υπαγωγή 
των υποψηφίων στις κατηγορίες του άρθρου 1 είναι τα 
εξής:

α. Της παρ. 1:
(1) Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο υπο-

ψήφιος θα δηλώνει την πρόθεσή του για υπαγωγή στο 
ειδικό ποσοστό, τα πλήρη στοιχεία του και τον κωδικό 
υποψηφίου, με τον οποίο συμμετείχε στις πανελλαδικές 
εξετάσεις του έτους 2018.

(2) Δήλωση Ε1 οικονομικού έτους 2018 (χρήση 2017) 
του γονέα, στη δήλωση του οποίου φαίνεται το τέκνο 
ως προστατευόμενο μέλος ή του ιδίου του τέκνου εάν 
υπέβαλε αυτοτελή δήλωση, προς απόδειξη της μόνιμης 
κατοικίας του. Μαθητές της τελευταίας τάξης σχολικού 
έτους 2017-2018, οι οποίοι φοιτούσαν σε Λύκεια των ως 
άνω περιοχών, μπορούν εναλλακτικά να προσκομίσουν 
σχετική βεβαίωση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας 
όπου φοιτούσαν, αντί για τη δήλωση Ε1.

(3) Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, από την οποία 
προκύπτει η χορήγηση επιδόματος, σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4501/2017 (Α’ 178).

β. Της παρ. 2:
(1) Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο υπο-

ψήφιος δηλώνει την πρόθεσή του για υπαγωγή στο ει-
δικό ποσοστό, τα πλήρη στοιχεία του και τον κωδικό 
υποψηφίου, με τον οποίο συμμετείχε στις πανελλαδικές 
εξετάσεις του έτους 2019.

(2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
(3) Ληξιαρχική πράξη θανάτου γονέα, από την οποία 

να προκύπτει ο τόπος, η ημερομηνία και η αιτία θανάτου 
(το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται εάν επήλθε θάνατος 
γονέα εξαιτίας των πυρκαγιών της 23ης και 24ης Ιουλίου 
2018).

(4) Υπεύθυνη δήλωση ότι η μόνιμη κατοικία του υπο-
ψηφίου ή των γονέων του (1η κατοικία) έχει καταστραφεί 

ολοσχερώς ή έχει υποστεί τέτοιας έκτασης λειτουργικές 
ζημιές που την καθιστούν μη κατοικήσιμη ή ότι η επι-
χείρηση του υποψήφιου ή γονέα του έχει καταστραφεί 
ολοσχερώς, εξαιτίας των πυρκαγιών της 23ης και 24ης 
Ιουλίου 2018 (το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται εάν δεν 
επήλθε θάνατος γονέα).

(5) Σχετική βεβαίωση του οικείου δήμου, από την 
οποία να αποδεικνύονται οι ως άνω υλικές καταστρο-
φές (το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται εάν δεν επήλθε 
θάνατος γονέα).

(6) Δήλωση Ε1 του γονέα στη δήλωση του οποίου 
φαίνεται ο υποψήφιος ως προστατευόμενο μέλος ή 
του ιδίου του υποψηφίου αν υποβάλλει αυτοτελή δή-
λωση, προς απόδειξη της μόνιμης κατοικίας ή βεβαίωση 
από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., από την οποία να προκύπτει η 
έδρα της επιχείρησης, ανεξαρτήτως του αν η επιχείρη-
ση ανήκει στον γονέα στη δήλωση του οποίου το τέκνο 
εμφανίζεται ως προστατευόμενο μέλος ή στον έτερο 
γονέα (το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται εάν δεν επήλθε 
θάνατος γονέα).

2. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά, πλην της αίτησης-
υπεύθυνης δήλωσης, εφόσον ήδη έχουν κατατεθεί από 
τους υποψηφίους της παρ. 1 ή θα κατατεθούν από τους 
υποψηφίους της παρ. 2 του άρθρου 1 στις Διευθύνσεις 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των, ως άνω, πληγεισών 
περιοχών, δεν υποβάλλονται εκ νέου. Σε διαφορετική 
περίπτωση απαιτείται η υποβολή των δικαιολογητικών 
στο εξεταστικό κέντρο επιθυμίας τους.

Άρθρο 4
Λοιπές διατάξεις

1. Κατά τον υπολογισμό των ποσοστών του άρθρου 
1, τα κλασματικά υπόλοιπα από 0,5 και άνω στρογγυ-
λοποιούνται προς τα άνω στην επόμενη μονάδα, ενώ 
τα κλασματικά υπόλοιπα από 0,499 και κάτω στρογγυ-
λοποιούνται προς τα κάτω, στην προηγούμενη μονάδα 
ή στο μηδέν.

2. Τυχόν μη καλυφθείσες θέσεις, λόγω έλλειψης υπο-
ψηφίων, δεν συμπληρώνονται.

3. Για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ δεν προκύπτουν 
θέσεις με την παρούσα κατανομή.

Άρθρο 5
Έναρξης ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Ιουνίου 2019
Οι Υπουργοί

 Παιδείας, Έρευνας
Εθνικής Άμυνας και Θρησκευμάτων
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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