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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθορισμός του αριθμού των σπουδαστών−τριών που
θα εισαχθούν στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαι−
δευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρα−
τιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2009−2010 .................................................
1
Καθορισμός του ποσοστού κατόχων πτυχίου Β’ κύ−
κλου TEE και μαθητών της τελευταίας τάξης (Α’
Ομάδας) των ΕΠΑΛ, που θα εισαχθούν στις Ανώτε−
ρες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ),
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), Σχολή Μο−
νίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Σχο−
λή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας, κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2009−2010 ................................................. 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.337.1/141934/Σ. 2620
(1)
Καθορισμός του αριθμού των σπουδαστών−τριών που
θα εισαχθούν στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευ−
τικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτι−
κές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) κατά το ακαδη−
μαϊκό έτος 2009−2010.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ−
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του ν. 1351/1983,
άρθρα 1 και 4 «Περί εισαγωγής Σπουδαστών στην Τρι−
τοβάθμια Εκπαίδευση» (ΦΕΚ Α’ 56).
β. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 (ΦΕΚ
Α’ 38 ) και τις διατάξεις του ν. 1294/1982 (ΦΕΚ 122 Α’).
γ. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 15 ν. 3257/2004,
περί «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού των Ενόπλων Δυ−
νάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143).
δ. Τους Οργανισμούς ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΙ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ, ΣΜΥ,
ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ και ΣΥΔ.
ε. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του
ν. 2913/2001 (ΦΕΚ Α΄ 102).

στ. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 εδάφιο α’ του
ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α’ 247)
ζ. Τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1 του ν. 1481/1984
περί «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (ΦΕΚ
Α΄ 152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.
2018/1992, (ΦΕΚ Α’33)
η. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας, για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα,
που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98).
θ. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2552/1997 (ΦΕΚ
Α΄ 266).
ι. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 και 7 του ν.2525/1997,
(ΦΕΚ Α΄ 188).
ια. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 20 του ν. 2738/1999
(ΦΕΚ Α΄ 180).
ιβ. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3320/2005 (ΦΕΚ
Α’ 48).
ιγ. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών υπ’αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009
«Καθορισμός Αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονο−
μίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β’ 40/16.1.2009).
ιδ. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 205/2007 περί
«Συγχώνευσης Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 231 ).
ιε. Το π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνι−
κής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικο−
νομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 57).
ιστ. Τις σχετικές εισηγήσεις των Κλάδων των Ενόπλων
Δυνάμεων και της ΕΛ.ΑΣ..
ιζ. Την υπ’ αριθμ. 1 γνωμάτευση ΣΑΑΣΕ της 15.12.2008
Συνεδρίασης.
ιη. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης,
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο−
γισμού ύψους 8.303.000 € περίπου κατά το οικονομικό
έτος 2009,12.728.000 € περίπου κατά το οικονομικό έτος
2010, 21.827.000 € περίπου κατά το οικονομικό έτος 2011,
24.980.000 € περίπου κατά το οικονομικό έτος 2012,
34.495.000 € περίπου κατά το οικονομικό έτος 2013,
31.764.000 € περίπου κατά το οικονομικό έτος 2014.
Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί για το οικονομικό
έτος 2009 από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον
Προϋπολογισμό του ΥΠΕΘΑ.
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Ε.Φ.: 11−200, (ΚΑΕ: 1211, 1231, 1411, 1421, 1423, 1424, 1431,
Ε.Φ: 11−120, (ΚΑΕ:0881) και στον Π/Υ του ΥΠ ΕΣ (Ε.Φ
1699, 200, 400, 411, 412, 414, 421, 424, 431, 433, 437, 0881, 07−210).
0821, 0831, 0869, 0875, 1500)
Η ανωτέρω δαπάνη τα επόμενα οικονομικά έτη θα
Ε.Φ: 11−300, (ΚΑΕ: 0411, 0412, 0414, 0421, 0424, 0433, 0435,
καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται προς
0437, 0482, 0711, 0881, 0831, 1411, 1421, 1423, 1511, 1512)
Ε.Φ: 11−410, (ΚΑΕ: 0415, 0434, 0881, 1325, 1411, 1421, 1423, το σκοπό αυτό στους ανωτέρω Προϋπολογισμούς, απο−
1511,)
φασίζεται:
Άρθρο 1
1. Να εισαχθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009−2010, κατά Σχολή − Τμήμα, σπουδαστές, ως εξής:
α. Στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα (ΑΣΕΙ)
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 2
1. Στον οριζόμενο συνολικό αριθμό εισακτέων των
Σχολών, του άρθρου 1, περιέχονται οι εξής ειδικές κα−
τηγορίες με τα αντίστοιχα ποσοστά:
α. Της περιπτώσεως της παραγρ. 1 α του άρθρου 11
του ν. 3648/2008 που αφορά στα τέκνα πολυτέκνων και
τριτέκνων οικογενειών, τα οποία εισάγονται σε ποσοστό
μέχρι 35% επί του εκάστοτε καθοριζομένου αριθμού
εισακτέων κατά σειρά επιτυχίας.
β. Των περιπτώσεων της παράγ. 1 β του άρθρου 11 του
ν.3648/2008 που αφορούν:
(1) Τέκνα − αδελφούς αναπήρων και τραυματισθέντων
στρατιωτικών (σε ποσοστό αναπηρίας άνω του 67 %)
που τραυματίστηκαν σε πολεμικές επιχειρήσεις ή σε ει−
ρηνική περίοδο, λόγω παθήσεως τους σε διατεταγμένη
υπηρεσία και ένεκα αυτής.
(2) Τέκνα Ελλήνων μόνιμων στρατιωτικών εφέδρων και
κληρωτών οπλιτών που συμμετείχαν με οποιονδήποτε
τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου
από 20 Ιουλίου έως την 20 Αυγούστου 1974 στην Κύπρο,
καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην
Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και Αγ.
Θεοδώρους της Κύπρου.
(3) Τέκνα θανόντων στρατιωτικών των ΕΔ στον πό−
λεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης
υπηρεσίας και ένεκα αυτής.
Οι περιπτώσεις της παραγρ. 1 β εισάγονται σε πο−
σοστό μέχρι 10 % επί του ποσοστού 35%, σε κάθε
περίπτωση όμως τουλάχιστον ένα (1) άτομο.
γ. Της περίπτωσης της παραγρ. 1γ του άρθρου 11 του
ν. 3648/2008 που αφορά στους Έλληνες Εξωτερικού σε
ποσοστό μέχρι 3 %, (πλέον των ειδικών κατηγοριών του
35%) σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 2552/1997 (όπως
ισχύει σήμερα).
2 Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων ειδικής κατη−
γορίας 35%, αυτές συμπληρώνονται από υποψηφίους
της γενικής σειράς.
3. Κενές θέσεις της παραγρ. 1 γ (’Έλληνες Εξωτε−
ρικού) του παρόντος άρθρου σε καμία περίπτωση δε
μεταφέρονται και δεν καλύπτονται από υποψήφιους
οποιασδήποτε άλλης σειράς ή κατηγορίας.
4. Από το συνολικό αριθμό εισακτέων στο Ιατρικό
Τμήμα της ΣΣΑΣ, του άρθρου 1, τέσσερις (4) σπουδαστές
εισάγονται για την κάλυψη των αναγκών της Ελληνικής
Αστυνομίας.
Άρθρο 3
1. Ο αριθμός εισακτέων Γενικής Σειράς που προκύ−
πτει από τον αριθμό εισακτέων στις Σχολές − Τμήματα
του άρθρου 1, μετά την αφαίρεση του ποσοστού 35%
της Ειδικής Κατηγορίας να καλυφθεί κατά το 90% από
όσους διαγωνιστούν το έτος 2009 στα μαθήματα της Γ’
Τάξης του Ενιαίου Λυκείου, που εξετάσθηκαν σε εθνικό
επίπεδο. Το υπόλοιπο 10% του αριθμού των εισακτέων,
να καλυφθεί από όσους διαγωνίστηκαν στα μαθήματα
της Γ’ Τάξης του Ενιαίου Λυκείου, που εξετάζονται σε
εθνικό επίπεδο, τα προηγούμενα έτη. Σε περίπτωση
μη συμπλήρωσης του αριθμού εισακτέων αυτής της
κατηγορίας, οι κενές θέσεις συμπληρώνονται από την
κατηγορία του 90%.
2. Ποσοστό 8 % επί του αριθμού εισακτέων στα ΑΣΣΥ
(παραγρ. β του άρθρου 1), καλύπτεται από κατόχους
πτυχίου Β’ Κύκλου Σπουδών ημερησίων TEE και από−

φοιτους Α’ Ομάδος ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων
(ΕΠΑΛ), του άρθρου 31 του ν. 3320/2005, όπως αυτός
ισχύει σήμερα. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται επί των
θέσεων, που αντιστοιχούν στη Γενική Σειρά και στις
Ειδικές Κατηγορίες των περιπτώσεων 1 α και 1 β του
ανωτέρω άρθρου 2..
Άρθρο 4
1. Στα ΑΣΕΙ − ΑΣΣΥ δεν είναι δυνατή η εισαγωγή υπο−
ψηφίων ως επιλαχόντων, για πλήρωση τυχόν κενών θέ−
σεων οι οποίες δημιουργούνται λόγω μη παρουσιάσεως,
παραιτήσεως ή απομακρύνσεως υποψηφίων, που έχουν
κριθεί εισακτέοι στις Σχολές αυτές, βάσει των αποτε−
λεσμάτων που εκδόθηκαν από το ΥΠΕΠΘ.
2. Κατά τον υπολογισμό των ποσοστών της παραγρ.
1 του άρθρου 2 και των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 3
της παρούσης, 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. Ο παραπάνω τρόπος υπολογισμού
δεν εφαρμόζεται, εάν προκύπτει υπέρβαση ή μείωση
του συνολικού αριθμού εισακτέων.
Άρθρο 5
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Μαρτίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΑΓΓ.−ΒΑΣ. Ι. ΜΕΙΜΑΡΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΒ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. Φ.337.1/ 141040/Σ.2337/9
(2)
Καθορισμός του ποσοστού κατόχων πτυχίου Β’ κύκλου
TEE και μαθητών της τελευταίας τάξης (Α’ Ομά−
δας) των ΕΠΑΛ, που θα εισαχθούν στις Ανώτερες
Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Σχο−
λή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), Σχολή Μονίμων
Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Σχολή Τεχνι−
κών Υπαξιωματικών Αεροπορίας, κατά το ακαδημα−
ϊκό έτος 2009−2010.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ−
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 3 του ν. 3748/2009
(ΦΕΚ 29 Α’).
β. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3320/2005 (ΦΕΚ
48 Α’), όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 11. πα−
ραγρ. 4 του ν. 3667/2008 (ΦΕΚ 114 Α’).
γ. Τους Οργανισμούς ΣΜΥ, ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ
δ. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας, για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα,
που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
ε. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας,
δεν προκαλείται επιβάρυνση εις βάρος του Κρατικού,
αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1

Άρθρο 2

Κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2009−2010, στη Σχολή Μο−
νίμων Υπαξιωματικών, στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματι−
κών Ναυτικού και στη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών
Αεροπορίας, θα εισαχθούν:
1. Κάτοχοι πτυχίου Β’ κύκλου TEE, σε ποσοστό έξι τοις
εκατό (6%) επί του ποσοστού που αναλογεί σε όσους
διαγωνίζονται κατ’ έτος στα μαθήματα της Γ’ τάξης του
Ενιαίου Λυκείου και υπάγεται στη γενική σειρά και στις
ειδικές κατηγορίες του ν. 3648/2008.
2. Μαθητές της τελευταίας τάξης (Α’ Ομάδας) των
ΕΠΑΛ, σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του ποσο−
στού που αναλογεί σε όσους διαγωνίζονται κατ’ έτος
στα μαθήματα της Γ’ τάξης του Ενιαίου Λυκείου και
υπάγεται στη γενική σειρά και στις ειδικές κατηγορίες
του ν. 3648/2008.

1. Η εισαγωγή των υποψηφίων στις παραπάνω Σχολές
γίνεται εφόσον έχουν συγκεντρώσει στις εξετάσεις σύ−
νολο μορίων, τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου
δυνατού, κατά φθίνουσα σειρά μορίων.
2. Τυχόν θέσεις που δεν πληρωθούν, μεταφέρονται
και προστίθενται στις θέσεις των υποψηφίων από τα
Ενιαία Λύκεια.
Άρθρο 3
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Μαρτίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΑΓΓ.−ΒΑΣ. Ι. ΜΕΙΜΑΡΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΒ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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