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ΚΟΙΝΗ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ  

ΘΕΜΑ: «Κακοριςμόσ του αρικμοφ ειςαγομζνων ιδιωτϊν ςτισ χολζσ Δοκίμων θμαιοφόρων Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. 

και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2023-2024, φςτερα από ςυμμετοχι τουσ ςτισ 

πανελλαδικζσ εξετάςεισ του ςχολικοφ ζτουσ 2022-2023». 

 

ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ - ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Τισ διατάξεισ: 

α) των άρκρων 4, 4Α, 4Β, 4Γ, 13, 13Γ και 13Δ του ν. 4186/2013 «Αναδιάρκρωςθ τθσ Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ και λοιπζσ διατάξεισ» (Αϋ 193), 

β) του άρκρου 79 «Μεταρρφκμιςθ του ςυςτιματοσ ειςαγωγισ και εκπαίδευςθσ ςτελεχϊν ςε παραγωγικζσ 

ςχολζσ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» του ν. 4504/2017 (Αϋ184),  

γ) των άρκρων 20, 21 και 26 του Μζρουσ Γϋ «Λοιπζσ ρυκμίςεισ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ 

Ρολιτικισ» του ν. 4532/2018 (Αϋ63), 

δ) του άρκρου 90 του Κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά όργανα, που κυρϊκθκε με 

το π.δ. 63/2005 (Αϋ 98), ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 22 του άρκρου 119 του ν.4622/2019 (Αϋ 133), 

ε) του π.δ. 80/2016 «Ανάλθψθ Υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» (Αϋ 145), 

ςτ) του π.δ. 13/2018 «Οργανιςμόσ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ» (Αϋ26), 

η) του π.δ. 75/2018 «Οργάνωςθ και Λειτουργία τθσ Σχολισ Δοκίμων Σθμαιοφόρων Λιμενικοφ Σϊματοσ – 

Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ και ζνταξθ αυτισ ςτθν ανϊτατθ βακμίδα τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ» (Αϋ145), 

θ) του π.δ. 76/2018 «Οργάνωςθ και Λειτουργία τθσ  Σχολισ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και ζνταξθ αυτισ ςτθν 

ανϊτερθ βακμίδα τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ» (Αϋ146), 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ-  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ 

ΚΛΑΔΟ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ  

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. 

ΣΜΗΜΑ Αϋ (ΚΑΣΑΣΑΞΗ) 

 

    Πειραιάσ , 18-01-2023 

    Αρικμ. Πρωτ.: 2421.1/3980/2023 
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κ) του π.δ. 83/2019 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και 

Υφυπουργϊν» (Αϋ 121), 

ι) του π.δ. 62/2020 «Διοριςμόσ Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν» (Α' 155), 

ια) τθσ αρικμ. Φ.253/11812/Α5/28-01-2020 Απόφαςθσ τθσ Υπουργοφ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων «Κατάταξθ 

των Σχολϊν, των Τμθμάτων και των Ειςαγωγικϊν Κατευκφνςεων Τμθμάτων ςτα Επιςτθμονικά Ρεδία του 

άρκρου 4Α του ν. 4186/2013 (Αϋ193), όπωσ αυτό προςτζκθκε με τθν παρ. 5 του άρκρου 100 του 

ν.4610/2019 (Αϋ70)» (Βϋ 345), 

ιβ) τθσ αρικ. πρωτ.: 2421.1/21777/2020/06-04-2020 Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν Ναυτιλίασ και 

Νθςιωτικισ Ρολιτικισ και Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων «Κακοριςμόσ των προςόντων, των προχποκζςεων, 

των κατθγοριϊν των υποψθφίων, των κωλυμάτων κατάταξθσ και των διαδικαςιϊν για τθν ειςαγωγι ςτισ 

Σχολζσ Δοκίμων Σθμαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το ςφςτθμα των 

Ρανελλαδικϊν Εξετάςεων» (Bϋ 1423), 

ιγ) τθσ αρικμ. Υ70/2020 απόφαςθσ του Ρρωκυπουργοφ «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτον Αναπλθρωτι Υπουργό 

Οικονομικϊν Θεόδωρο Σκυλακάκθ» (Β'4805) και 

ιδ) των άρκρων 20, 68 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 

(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 143). 

2. Τθν αρ.:31/27-09-2022 Ρράξθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου «Ζγκριςθ προγραμματιςμοφ προςλιψεων 

ζτουσ 2023».  

3. Τθν από 29-11-2022 Κοινι Ειςιγθςθ του Αρχθγοφ του Γενικοφ Επιτελείου Ναυτικοφ και του Αρχθγοφ του 

Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προσ τουσ Υπουργοφσ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων και Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, με 

κζμα: «Κακοριςμόσ αρικμοφ ειςακτζων ςτθν Σχολι Δοκίμων Σθμαιοφόρων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., το ακαδθμαϊκό ζτοσ 

2023-2024, μζςω Ρανελλαδικϊν Εξετάςεων». 

4. Το γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ, με τθν οποία κακορίηεται ο αρικμόσ των ειςακτζων ςτισ 

παραγωγικζσ ςχολζσ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2023-2024 μζςω πανελλαδικϊν εξετάςεων, 

προκφπτει δαπάνθ ςε βάροσ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ ΥΝΑΝΡ ςφμφωνα με το Αρικ. Ρρωτ.: 

2811.8/74658/2022/20-10-2022 Ειςθγθτικό Σθμείωμα τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του 

Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ , ωσ εξισ: 

α) Για το οικονομικό ζτοσ 2023 προκαλείται ςυνολικι δαπάνθ φψουσ 478.000,00 € περίπου, θ οποία αφορά 

τόςο ςτο μιςκολογικό κόςτοσ όςο και το κόςτοσ εκπαίδευςθσ των ειςακτζων ςτισ Σχολζσ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Η εν 

λόγω δαπάνθ κα αντιμετωπιςτεί από τισ εγγεγραμμζνεσ πιςτϊςεισ του Ρροχπολογιςμοφ ΥΝΑΝΡ 2023 
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(Ειδικόσ Φορζασ 1041-502-0000000 «Αρχθγείο Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ») και κα 

βαρφνει ςυναφείσ αναλυτικοφσ Λογαριαςμοφσ εξόδων των μειηόνων κατθγοριϊν 21 «Ραροχζσ Ρροςωπικοφ», 

24 «Αγορζσ Αγακϊν και Υπθρεςιϊν» και 29 «Ριςτϊςεισ υπό κατανομι». Αναφορικά με το κόςτοσ 

εκπαίδευςθσ, το οποίο κα προκφψει από τθν ειςαγωγι των είκοςι τεςςάρων Δοκίμων Σθμαιοφόρων ΛΣ-

ΕΛ.ΑΚΤ. και των εξιντα Λιμενοφυλάκων ςτισ Σχολζσ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, κα καλυφκεί ςχεδόν ςτο ςφνολό του με τθν 

μεταφορά πιςτϊςεων ςτον προχπολογιςμό του ΓΕΝ, δεδομζνου ότι θ Σχολι Δοκίμων Σθμαιοφόρων ΛΣ-

ΕΛ.ΑΚΤ λειτουργεί ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Σχολισ Ναυτικϊν Δοκίμων του Ρ.Ν. και θ Σχολι Λιμενοφυλάκων 

λειτουργεί ςτθ Σχολι Μονίμων Υπαξιωματικϊν του Ρ.Ν. (άρκ. 34, ν.4770/2021). 

β) Για τα επόμενα οικονομικά ζτθ του ιςχφοντοσ ΜΡΔΣ (2024,2025) θ οικονομικι επιβάρυνςθ (κατ’ ζτοσ) του 

Ρροχπολογιςμοφ ΥΝΑΝΡ, Ειδικοφ Φορζα  1041-502-0000000 «Αρχθγείο Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ 

Ακτοφυλακισ», εκτιμάται περίπου ςε 869.000,00 € για το 2024 και  928.000,00 € για το 2025. Οι εν λόγω 

δαπάνεσ για το κάκε ζνα από τα επόμενα ζτθ του ΜΡΔΣ κα αντιμετωπιςκοφν από τισ πιςτϊςεισ του 

προχπολογιςμοφ εξόδων του ανωτζρω Ειδικοφ Φορζα (1041-502-0000000 «Αρχθγείο Λιμενικοφ Σϊματοσ – 

Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ»), εντόσ των προβλεπόμενων ορίων δαπανϊν που ζχουν κακοριςκεί για τον φορζα 

ςτο ιςχφον Μεςοπρόκεςμο Ρλαίςιο Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ. 

γ) Για τα οικονομικά ζτθ πζραν του ιςχφοντοσ ΜΡΔΣ, ιτοι 2026-2027, θ οικονομικι επιβάρυνςθ εκτιμάται 

περίπου ςε 1.485.000,00 € και 1.617.000,00 € και κα προβλεφκεί ςτουσ αντίςτοιχουσ Αναλυτικοφσ 

Λογαριαςμοφσ Εξόδων ανά κατθγορία δαπάνθσ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ψθφιςκζντοσ κάκε φορά ΜΡΔΣ.  

αποφαςίηουμε: 

Άρκρο 1 

Αρικμόσ ειςαγομζνων ιδιωτϊν 

1. Ο αρικμόσ των ιδιωτϊν υποψθφίων που κα ειςαχκοφν ςτισ Σχολζσ Δοκίμων Σθμαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και 

Δοκίμων Λιμενοφυλάκων του Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ, κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2023-

2024, με το ςφςτθμα των Πανελλαδικϊν Εξετάςεων ειςαγωγισ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, κακορίηεται 

ςε είκοςι τζςςερισ (24) και ςε εξιντα (60), αντιςτοίχωσ. 

2. Στον ςυνολικό αρικμό ειςακτζων ανά Σχολι, περιζχονται Ειδικζσ Κατθγορίεσ υποψθφίων τθσ παρ. 7 του 

άρκρου 79 του ν. 4504/2017, όπωσ προςτζκθκε με τθν παρ. 5 του άρκρου 20 του ν. 4532/2018, ωσ 

ακολοφκωσ: 
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α. Ρολφτεκνοι και τα τζκνα τουσ, τζκνα των αναπιρων και κυμάτων πολζμου, κακϊσ και των αναπιρων ι 

κυμάτων ειρθνικισ περιόδου του προςωπικοφ του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που είναι ςτθν ενζργεια ι ζχει 

ςυνταξιοδοτθκεί για το λόγο αυτόν, τζκνα των αναγνωριςμζνων ωσ αγωνιςτϊν τθσ Εκνικισ Αντίςταςθσ, 

ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, τρίτεκνοι και τα τζκνα τουσ. Για τον οριςμό τθσ ιδιότθτασ του 

τρίτεκνου γονζα και του τζκνου τρίτεκνθσ οικογζνειασ, ιςχφουν τα αναλυτικά οριηόμενα ςτθν αρικ. πρωτ.: 

2421.1/21777/2020/06-04-2020 Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ και 

Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων (Bϋ 1423). 

β. Τζκνα αποβιϊςαντοσ ςτρατιωτικοφ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. κατά τθν εκτζλεςθ διατεταγμζνθσ υπθρεςίασ ι εξαιτίασ 

αυτισ, κακϊσ και τζκνα ςτρατιωτικοφ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που κατζςτθ ανάπθροσ ςυνεπεία τραυματιςμοφ ι 

αςκζνειασ ςε ποςοςτό άνω του 67% κατά τθν εκτζλεςθ διατεταγμζνθσ υπθρεςίασ και εξαιτίασ αυτισ. 

γ. Ιδιϊτεσ που ζχουν ςυμμετάςχει ενεργά ςε επιχειριςεισ, που ςυντονίηονται από το Υπουργείο Ναυτιλίασ 

και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ ι και τισ Λιμενικζσ Αρχζσ τθσ χϊρασ, πλθν υπαλλιλων Λιμζνοσ, για διάςωςθ 

κινδυνεφοντων ατόμων ςτθ κάλαςςα ι ςτουσ χερςαίουσ χϊρουσ αρμοδιότθτασ του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., εκκζτοντασ 

αποδεδειγμζνα τθ ηωι τουσ ςε κίνδυνο, με τθν προχπόκεςθ ότι διακζτουν τα προβλεπόμενα από τισ οικείεσ 

διατάξεισ προςόντα.  

3. Σφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 20 του ν. 4532/2018, από τον αρικμό των ειςαγομζνων ςτθν οικεία 

Σχολι, ποςοςτό μζχρι δζκα τοισ εκατό (10%) ςυνολικά καλφπτεται από τισ ειδικζσ κατθγορίεσ υποψθφίων των 

περιπτϊςεων αϋ και βϋ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, με βάςθ τθ ςειρά επιτυχίασ τουσ ςτο διαγωνιςμό. 

Από τον αρικμό των δοκίμων που ειςάγονται ςτθν οικεία Σχολι, ποςοςτό μζχρι τζςςερα τοισ εκατό (4%) 

καλφπτεται από τθν ειδικι κατθγορία υποψθφίων τθσ περίπτωςθσ γ’ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, με 

βάςθ τθ ςειρά επιτυχίασ τουσ ςτο διαγωνιςμό. 

4. Κατά τον κακοριςμό του αρικμοφ των κζςεων που αντιςτοιχεί ςτα ποςοςτά τθσ προθγοφμενθσ 

παραγράφου δεν λαμβάνονται υπόψθ τα κλαςματικά υπόλοιπα. Εάν κάποιο ποςοςτό τθσ προθγοφμενθσ 

παραγράφου δεν καλυφκεί, τότε ο αρικμόσ που υπολείπεται ςυμπλθρϊνεται από τουσ υποψθφίουσ 

επιλαχόντεσ τθσ γενικισ κατθγορίασ (ςειράσ).  

Πςοι/εσ υποψιφιοι/εσ ζχουν ςθμειϊςει ςτθν αίτθςθ ςυμμετοχισ ότι υπάγονται ςε ειδικι κατθγορία 

(πολφτεκνοι- τρίτεκνοι κ.λπ.), κρίνονται από το Υπουργείο Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων, με τθ Γενικι Σειρά και 
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εφόςον δεν ςυγκεντρϊνουν τα απαιτοφμενα μόρια για τθν ειςαγωγι τουσ ςτθν οικεία Σχολι, κρίνονται με τθν 

αντίςτοιχθ Ειδικι Κατθγορία. 

Η χριςθ του δικαιϊματοσ για ειςαγωγι ςτισ Σχολζσ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., από αυτοφσ που υπάγονται ςε μία από τισ 

κατθγορίεσ των περ. αϋ- γϋ τθσ παρ. 2 του παρόντοσ άρκρου, γίνεται για μία μόνο από τισ Σχολζσ αυτζσ. Αν 

κάποιοσ ειςαχκεί με το δικαίωμα αυτό ςε μία Σχολι, δεν δικαιοφται να κάνει χριςθ του ίδιου δικαιϊματοσ ςε 

άλλθ Σχολι. 

5. Οι  είκοςι τζςςερισ (24) κζςεισ των ειςακτζων ςτθ χολι Δοκίμων θμαιοφόρων Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ., 

κατανζμονται ωσ εξισ: 

α. Ποςοςτό 10%, ιτοι δφο (2) κζςεισ, που κα καλυφκεί από υποψιφιουσ/εσ που εξετάςκθκαν ςτα μακιματα 

τθσ Γϋ τάξθσ θμεριςιου Γενικοφ Λυκείου ςε εκνικό επίπεδο, το 2022 ι το 2021 και δεν λαμβάνουν μζροσ ςτισ 

αντίςτοιχεσ εξετάςεισ κατά το τρζχον ςχολικό ζτοσ (ΧΩΡΙ ΝΕΑ ΕΞΕΣΑΗ), ωσ ακολοφκωσ: 

i) Σε όςουσ/εσ εξετάςκθκαν ςτα μακιματα τθσ Γϋ τάξθσ θμεριςιου Γενικοφ Λυκείου ςε εκνικό επίπεδο το 

2022, ςε ποςοςτό 60%, ιτοι μία (1) κζςθ.  

ii) Σε όςουσ/εσ εξετάςκθκαν ςτα μακιματα τθσ Γϋ τάξθσ θμεριςιου Γενικοφ Λυκείου ςε εκνικό επίπεδο το 

2021, ςε ποςοςτό 40%, ιτοι μία (1) κζςθ.  

β. Ποςοςτό 90%, ιτοι είκοςι δφο (22) κζςεισ, κα καλυφκεί από υποψιφιουσ/εσ που κα λάβουν μζροσ ςτισ 

εξετάςεισ των μακθμάτων τθσ Γϋ τάξθσ θμεριςιου Γενικοφ Λυκείου, που εξετάηονται ςε εκνικό επίπεδο, κατά 

το τρζχον ςχολικό ζτοσ (ΜΕ ΕΞΕΣΑΕΙ). 

γ. Δεν προκφπτουν κακ’ υπζρβαςθ κζςεισ ςε υποψθφίουσ που κα ςυμμετάςχουν ςτισ επαναλθπτικζσ 

εξετάςεισ του Σεπτεμβρίου, κακόςον θ διάταξθ του άρκρου 13Α παρ. 3 του ν. 4186/2013, όπωσ προςτζκθκε 

με το άρκρο 12 παρ. 2 του ν. 4468/2017 και τροποποιικθκε με το άρκρο 241 παρ.2 του ν.4610/2019 δεν 

εφαρμόηεται ςτισ παραγωγικζσ χολζσ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. 

6. Οι εξιντα (60) κζςεισ των ειςακτζων ςτθ χολι Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, κατανζμονται ωσ εξισ: 

α. Επί των εξιντα (60) κζςεων για τθν Σχολι Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, κοινό ειδικό ποςοςτό 6%, ιτοι 

τζςςερισ (4) κζςεισ, κα καλυφκεί από υποψιφιουσ/εσ, που ςυμμετζχουν ςτισ ειδικζσ πανελλαδικζσ εξετάςεισ 

των θμεριςιων Επαγγελματικϊν Λυκείων, που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 13 του 

ν.4186/2013, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 1 του άρκρου 241 του ν.4610/2019 και ιςχφει, κακϊσ και 
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υποψιφιουσ/εσ των εςπερινϊν Επαγγελματικϊν Λυκείων που επιλζγουν να διεκδικιςουν κζςεισ από το 

ανωτζρω κοινό ειδικό ποςοςτό.  

Οι υποψιφιοι εςπερινϊν ΕΡΑ.Λ., που κατζκεςαν τθν αίτθςθ - διλωςθ ςυμμετοχισ ςτισ Ρανελλινιεσ 

Εξετάςεισ και επζλεξαν να ςυμμετάςχουν ςτισ Ρανελλαδικζσ Εξετάςεισ μόνο με το ειδικό ποςοςτό 1% των 

Εςπερινϊν ΕΡΑ.Λ. τθσ παρ. 2 του άρκρου 13 του ν. 4186/2013, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 1 του 

άρκρου 241 του ν.4610/2019 δεν ζχουν δικαίωμα να ςυμμετάςχουν ςτο διαγωνιςμό για τθν ειςαγωγι ςτθ 

Σχολι Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.  

Ρεραιτζρω, δεν προκφπτουν κακ’ υπζρβαςθ κζςεισ ςε υποψθφίουσ που κα ςυμμετάςχουν ςτισ 

επαναλθπτικζσ εξετάςεισ του Σεπτεμβρίου, διότι θ διάταξθ του άρκρου 13Α παρ. 3 του ν. 4186/2013, όπωσ 

προςτζκθκε με το άρκρο 12 παρ. 2 του ν. 4468/2017 και τροποποιικθκε με το άρκρο 241 παρ.2 του 

ν.4610/2019 δεν εφαρμόηεται ςτισ παραγωγικζσ χολζσ του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. 

Ειδικότερα, επί του ειδικοφ αυτοφ ποςοςτοφ (6%): 

i. Ποςοςτό 90%, ιτοι και οι τζςςερισ (4) κζςεισ, κα καλυφκεί από υποψιφιουσ/εσ, που ςυμμετζχουν ςτισ 

ειδικζσ πανελλαδικζσ εξετάςεισ των θμερθςίων Επαγγελματικϊν Λυκείων, που προβλζπονται από τισ 

διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 13 του ν. 4186/2013, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, κακϊσ και 

υποψιφιουσ/εσ των εςπερινϊν Επαγγελματικϊν Λυκείων που επιλζγουν να διεκδικιςουν κζςεισ από το 

ανωτζρω κοινό ειδικό ποςοςτό. 

ii. ε ποςοςτό 10% δεν προκφπτει κζςθ. Ειδικότερα, για υποψθφίουσ που ςυμμετείχαν ςτισ πανελλαδικζσ 

εξετάςεισ του θμεριςιου Επαγγελματικοφ Λυκείου το 2022 και υποψιφιουσ/εσ των εςπερινϊν 

Επαγγελματικϊν Λυκείων που ςυμμετείχαν ςτισ Ρανελλαδικζσ Εξετάςεισ και επζλεξαν να διεκδικιςουν κζςεισ 

από το ανωτζρω κοινό ειδικό ποςοςτό το 2022 και ςυμμετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ επιλογισ για τθν 

τριτοβάκμια εκπαίδευςθ χωρίσ νζα εξζταςθ, κατθγορία για τθν οποία επιφυλάςςεται το 60% των κζςεων δεν 

προκφπτει κζςθ. Ομοίωσ και για όςουσ/εσ είχαν ςυμμετάςχει το 2021, ςε ποςοςτό 40% δεν προκφπτει θζςη. 

β. Επί των υπολοίπων πενιντα ζξι (56) κζςεων: 

i. Ποςοςτό 10%, ιτοι ζξι (6) κζςεισ, που κα καλυφκεί από υποψιφιουσ που εξετάςκθκαν ςτα μακιματα τθσ 

Γϋ τάξθσ θμεριςιου Γενικοφ Λυκείου ςε εκνικό επίπεδο, το 2022 ι το 2021 και δεν λαμβάνουν μζροσ ςτισ 

αντίςτοιχεσ εξετάςεισ κατά το τρζχον ςχολικό ζτοσ (ΧΩΡΙ ΝΕΑ ΕΞΕΣΑΗ), ωσ ακολοφκωσ: 
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 - Σε όςουσ/εσ εξετάςκθκαν ςτα μακιματα τθσ Γϋ τάξθσ θμεριςιου Γενικοφ Λυκείου ςε εκνικό επίπεδο το 

2022, ςε ποςοςτό 60%, ιτοι τζςςερισ (4) κζςεισ.  

- Σε όςουσ/εσ εξετάςκθκαν ςτα μακιματα τθσ Γϋ τάξθσ θμεριςιου Γενικοφ Λυκείου ςε εκνικό επίπεδο το 

2021, ςε ποςοςτό 40%, ιτοι δφο (2) κζςεισ. 

ii. Ποςοςτό 90%, ιτοι πενιντα (50) κζςεισ, κα καλυφκεί από υποψιφιουσ/εσ που κα λάβουν μζροσ ςτισ 

εξετάςεισ των μακθμάτων τθσ Γϋ τάξθσ θμεριςιου Γενικοφ Λυκείου, που εξετάηονται ςε εκνικό επίπεδο κατά 

το τρζχον ςχολικό ζτοσ (ΜΕ ΕΞΕΣΑΕΙ). 

iii. Δεν προκφπτουν κακ’ υπζρβαςθ κζςεισ ςε υποψθφίουσ που κα ςυμμετάςχουν ςτισ επαναλθπτικζσ 

εξετάςεισ του Σεπτεμβρίου, κακόςον θ διάταξθ του άρκρου 13Α παρ. 3 του ν. 4186/2013, όπωσ προςτζκθκε 

με το άρκρο 12 παρ. 2 του ν. 4468/2017 και τροποποιικθκε με το άρκρο 241 παρ.2 του ν.4610/2019 δεν 

εφαρμόηεται ςτισ παραγωγικζσ χολζσ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. 

7. Με τθν επιφφλαξθ του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 4 του παρόντοσ άρκρου, κατά τον υπολογιςμό των 

ποςοςτϊν των παρ. 5 και 6 του παρόντοσ άρκρου, τα κλαςματικά υπόλοιπα από 0,5 και άνω, 

ςτρογγυλοποιοφνται προσ τα άνω ςτθν επόμενθ μονάδα, ενϊ τα κλαςματικά υπόλοιπα από 0,49 και κάτω 

ςτρογγυλοποιοφνται προσ τα κάτω, ςτθν προθγοφμενθ μονάδα ι ςτο μθδζν. 

8. Η κατανομι των κζςεων των ειςακτζων ανά ςφςτθμα ςυμμετοχισ και κατθγορία υποψθφίων 

αποτυπϊνεται ωσ ακολοφκωσ: 

I. ΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. 
Α. ΧΩΡΙ ΝΕΑ ΕΞΕΣΑΗ  

(ΥΡΟΨΗΦΙΟΙ ΡΟΥ ΕΞΕΤΑΣΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Γϋ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΡΙΡΕΔΟ, ΣΟ 

2022 Ή ΣΟ 2021 ΚΑΙ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΟΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΕΧΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ) 

ΥΡΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2022 

Με ςειρά επιτυχίασ 1 

Ειδικζσ κατθγορίεσ (παρ. 2 άρκρου 1 τθσ παροφςασ) 0 

ΤΝΟΛΟ 1 
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ΥΡΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2021 

Με ςειρά επιτυχίασ 1 

Ειδικζσ κατθγορίεσ (παρ. 2 άρκρου 1 τθσ παροφςασ) 0 

ΤΝΟΛΟ 1 

 

Β. ΜΕ ΕΞΕΣΑΕΙ   

(ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΕΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ) 

Με ςειρά επιτυχίασ 19 

Ειδικϊν κατθγοριϊν περ. α και β παρ. 2 άρκρου 1 τθσ παροφςασ *γονείσ και 

τζκνα πολφτεκνων οικογενειϊν, τρίτεκνων οικογενειϊν, κ.λπ. (10%)+ 

2 

Ειδικι κατθγορία περ. γ παρ. 2 άρκρου 1 τθσ παροφςασ *Ιδιϊτεσ που ζχουν 

ςυμμετάςχει ενεργά ςε επιχειριςεισ διάςωςθσ (4%)+ 

1 

ΤΝΟΛΟ 22 

 

ΙI. ΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΤΛΑΚΩΝ 

 

Α. ΧΩΡΙ ΝΕΑ ΕΞΕΣΑΗ  

(ΥΡΟΨΗΦΙΟΙ ΡΟΥ ΕΞΕΤΑΣΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Γϋ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΡΙΡΕΔΟ, ΣΟ 

2022 Ή ΣΟ 2021 ΚΑΙ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΟΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΕΧΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ) 

 

ΥΡΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2022 

Με ςειρά επιτυχίασ 4 

Ειδικζσ κατθγορίεσ (παρ. 2 άρκρου 1 τθσ παροφςασ) 0 

ΤΝΟΛΟ 4 
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ΥΡΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2021 

Με ςειρά επιτυχίασ 2 

Ειδικζσ κατθγορίεσ (παρ. 2 άρκρου 1 τθσ παροφςασ) 0 

ΤΝΟΛΟ 2 

 

Β. ΜΕ ΕΞΕΣΑΕΙ   

(ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΕΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ) 

Με ςειρά επιτυχίασ 43 

Ειδικϊν κατθγοριϊν περ. α και β παρ. 2 άρκρου 1 τθσ παροφςασ *γονείσ και 

τζκνα πολφτεκνων οικογενειϊν, τρίτεκνων οικογενειϊν, κ.λπ. (10%)+ 

5 

Ειδικι κατθγορία περ. γ παρ. 2 άρκρου 1 τθσ παροφςασ *Ιδιϊτεσ που ζχουν 

ςυμμετάςχει ενεργά ςε επιχειριςεισ διάςωςθσ (4%)+ 

2 

ΤΝΟΛΟ 50 

 

 

Γ. ΜΕ ΕΞΕΣΑΕΙ   

(ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤ ΕΙΔΙΚΟΤ ΠΟΟΣΟΤ ΓΙΑ ΕΠΑ.Λ.) 

Με ςειρά επιτυχίασ 4 

Ειδικζσ κατθγορίεσ (παρ. 2 άρκρου 1 τθσ παροφςασ) 0 

ΤΝΟΛΟ 4 
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Άρκρο 2 

Ζναρξθ ιςχφοσ 

Η παροφςα απόφαςθ ιςχφει από τθ δθμοςίευςι τθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

Η απόφαςθ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Αναπλθρωτισ Τπουργόσ Οικονομικϊν 

 

 

Θεόδωροσ κυλακάκθσ 

Η Τπουργόσ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων 

 

 

Νίκθ Κεραμζωσ 

 

 

Ο Τπουργόσ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ 
Πολιτικισ 

Ιωάννθσ Πλακιωτάκθσ 
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