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 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 

1 του ν. 2226/1994 «Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαί-
δευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο 
Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 122), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 1481/1984 «Ορ-
γανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α’ 152), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 «Ενιαίο 
Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθ-

μια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 188), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2552/1997«Ελ-
ληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 266), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3748/2009 «Πρό-
σβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απο-
λυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 29).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 4, 13, 13Γ και της παρ. 6 
του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»
(Α’ 193), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

7. Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 77 του ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως έχουν τροποποιηθεί 
και ισχύουν.

8. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 
22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

11. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 340/18.07.2019 κοινής 
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι-
κονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3051).

12. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 80/18.07.2019 κοινής από-
φασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Προστασίας 
του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Προστασίας του Πολίτη Ελευθέριο Οικονόμου» (Β’ 3058).

13. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 6502/15/7/16-5-2017 κοι-
νής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός του κοινού 
ειδικού ποσοστού θέσεων, επί του συνολικού αριθμού 
εισακτέων ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων, υποψη-
φίων που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξε-
τάσεις των ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων, της 
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παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και των υποψηφίων 
που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις 
των εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων και επιλέγουν 
να διεκδικήσουν θέσεις από το κοινό ειδικό ποσοστό» 
(Β’ 1807), όπως ισχύει.

14. Την υπ’ αρ. Φ. 253/1/56061/Α5/14-05-2020 απόφα-
ση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 1853) 
«Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχο-
λές, στα Τμήματα και στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις 
Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδ. 
έτος 2020- 2021», όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 
Φ.253.1/67067/Α5/02-06-2020 απόφαση της Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 2221) «Συμπλήρωση της 
υπ’ αρ. Φ.253.1.56061/Α5/14-5-2020 υπουργικής από-
φασης με θέμα: Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπου-
δαστών στις Σχολές, στα Τμήματα και στις Εισαγωγικές 
Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
για το ακαδ. έτος 2020-2021».

15. Τις διατάξεις της ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./61/10029/
Σ. 10475/21-05-2020 απόφασης της Επιτροπής του άρ-
θρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α’ 280).

16. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 
8000/1/2019/95-ιε’/24-06-2020 Εισήγηση του Προϊστα-
μένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
και Επιτελικού Σχεδιασμού, προκαλείται από τις διατάξεις 
της παρούσας απόφασης δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ύψους 5.018.080,06 ευρώ για το έτος 
2020, 9.762.464,54 ευρώ για το έτος 2021, 12.261.692,48 
ευρώ για το έτος 2022, 15.258.606,57 ευρώ για το έτος 
2023 και 16.264.371,10 ευρώ για το έτος 2024. Οι εν λόγω 
δαπάνες των ετών 2020, 2021, 2022, 2023 και 2024 θα 
αντιμετωπιστούν από τις πιστώσεις του Π/Υ εξόδων 
του Ε.Φ. 1047.201.0000000 «Γενική Γραμματεία Δημόσι-
ας Τάξης», που θα εγγράφονται κατ’ έτος για τον σκοπό 
αυτό σε βάρος των Α.Λ.Ε.: 2130102001, 2190301002, 
2120101012, 2120114010, 2120205010, 2120122010, 
2190201097, 2190201098, 2190202899, 2130107001, 
2420403001, 2440301001, 2420101001, 2420189001, 
2420203001, 2420201001, 2420204001, 2420906001, 
2420301001, 2420389001, 2420204001, 2410201001, 
2410905001, 2410989899, 2410102001, 2410202001, 
2410203001, 2410207001, 2410902001, 2410989899, 
2410903001, 2410301001, 2410302001, 2410989001, 
2410989002, 2410989899, 3120489001, 3120102001, 
3120103001, 3120301001, 3120389001, 3120189001, 
3130101899, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Αριθμός εισακτέων στις Σχολές 
της Αστυνομικής Ακαδημίας

1. Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις 
Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής 
Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ύστερα 
από τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του 
σχολικού έτους 2019-2020, καθορίζεται σε επτακόσιους 
τριάντα (730) και σε εκατόν δεκαεπτά (117), αντιστοίχως.

2. Από τον αριθμό των εισακτέων που καθορίζεται 
για τη Σχολή Αξιωματικών, ποσοστό 40% προέρχεται 

υποχρεωτικά από Ανθυπαστυνόμους, Αρχιφύλακες, 
Υπαρχιφύλακες και Αστυφύλακες, οι οποίοι εισάγονται 
στο Γ΄ εξάμηνο. Ως εκ τούτου, ο αριθμός των εισακτέ-
ων στη Σχολή Αξιωματικών αστυνομικών ανέρχεται 
σε σαράντα επτά (47) και των εισακτέων ιδιωτών σε 
εβδομήντα (70).

3. Από τον αριθμό των εισακτέων των Σχολών της 
Αστυνομικής Ακαδημίας που καθορίζεται για κάθε σύ-
στημα εισαγωγής, ποσοστό 10% προέρχεται από υποψη-
φίους/ες των ειδικών κατηγοριών της παρ. 1 του άρθρου 
42 του ν. 1481/1984 (Α’ 152) «γονείς και τέκνα πολύτε-
κνων οικογενειών κ.λπ.» και ποσοστό 4% προέρχεται 
από υποψήφιους/ες της ειδικής κατηγορίας της παρ. 2 
του άρθρου 42 του ιδίου νόμου (γονείς και τέκνα τρίτε-
κνων οικογενειών). Από τα παραπάνω ποσοστά, εξαιρού-
νται οι υποψήφιοι/ες του ν. 2909/2001 (Α’ 90), οι οποίοι 
αποτελούν ήδη ειδική κατηγορία, ως «τέκνα Ελλήνων 
του εξωτερικού».

4. Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί 
στα ποσοστά της προηγούμενης παραγράφου και στο 
κοινό ειδικό ποσοστό της υπ’ αρ. 6502/15/7 από 16-5-
2017 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του 
κοινού ειδικού ποσοστού θέσεων. .. κοινό ειδικό ποσο-
στό» (Β’ 1807), δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά 
υπόλοιπα. Ο αριθμός των θέσεων που δεν συμπλη-
ρώνεται από υποψήφιους/ες των ειδικών κατηγορι-
ών των παρ. 1 και 2 του άρθρου 42 του ν. 1481/1984 
(Α’ 152), καλύπτεται από τους υποψηφίους/ες επιλαχό-
ντες/ούσες της γενικής κατηγορίας (σειράς) του εκάστο-
τε συστήματος εισαγωγής. Ο αριθμός των θέσεων που 
δεν συμπληρώνεται από υποψήφιους/ες της κατηγορίας 
των «τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού» του ν. 2909/2001 
(Α’ 90), καλύπτεται από τους υποψηφίους/ες επιλαχό-
ντες/ούσες της γενικής κατηγορίας (σειράς), που θα λά-
βουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ’ τάξης 
Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, που εξετάζονται σε εθνικό 
επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες έχουν σημειώσει στην αίτηση 
συμμετοχής ότι υπάγονται σε ειδική κατηγορία (πολύ-
τεκνοι - τρίτεκνοι κ.λπ.), κρίνονται από το Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, αρχικά με τη Γενική Σειρά 
και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα μόρια 
για την εισαγωγή τους στην οικεία Σχολή, κρίνονται με 
την αντίστοιχη Ειδική Κατηγορία.

5. Η χρήση του δικαιώματος των ειδικών κατηγοριών 
των παρ. 1 και 2 του άρθρου 42 του ν. 1481/1984 για 
εισαγωγή στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, γί-
νεται για μία μόνο από τις Σχολές αυτές. Αν κάποιος/α 
εισαχθεί με το δικαίωμα αυτό στη Σχολή Αστυφυλάκων, 
δεν δικαιούται να το χρησιμοποιήσει για εισαγωγή στη 
Σχολή Αξιωματικών.

6. Δεν προκύπτουν καθ’ υπέρβαση θέσεις σε υποψηφί-
ους που θα συμμετάσχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις 
του Σεπτεμβρίου, καθόσον η διάταξη του άρθρου 13Α 
του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δεν 
εφαρμόζεται στις Αστυνομικές Σχολές

7. Οι επιτυχόντες/ούσες θα εγγραφούν στις οικείες 
Σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.
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Άρθρο 2 
Κατανομή θέσεων εισακτέων ιδιωτών 
στη Σχολή Αστυφυλάκων

Οι θέσεις των εισακτέων ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυ-
λάκων (730), κατανέμονται ως εξής:

1. Επί των επτακοσίων τριάντα (730) θέσεων για τη 
Σχολή Αστυφυλάκων, κοινό ειδικό ποσοστό 5% της υπ’ 
αρ. 6502/15/7 από 16-5-2017 κοινής υπουργικής απόφα-
σης «Καθορισμός του κοινού ειδικού ποσοστού θέσεων. 
.. κοινό ειδικό ποσοστό» (Β’ 1807), ήτοι τριάντα έξι (36) 
θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες, που αφενός 
συμμετέχουν κατά το τρέχον σχολικό έτος 2019-2020 
στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων 
Επαγγελματικών Λυκείων, που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013
(Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και υπο-
ψήφιους/ες των εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων που 
συμμετέχουν ομοίως κατά το τρέχον σχολικό έτος στις 
πανελλαδικές εξετάσεις και επιλέγουν να διεκδικήσουν 
θέσεις από το ανωτέρω κοινό ειδικό ποσοστό και αφε-
τέρου από υποψήφιους/ες που συμμετείχαν στις ειδικές 
πανελλαδικές εξετάσεις του ημερήσιου Επαγγελματικού 
Λυκείου το 2018 ή το 2019 και από υποψήφιους/ες των 
εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων που ομοίως συμμε-
τείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις το 2018 ή το 2019 και 
επέλεξαν να διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω κοινό 
ειδικό ποσοστό και συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλο-
γής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς νέα εξέταση, 
σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 13Γ του ν. 4186/2013, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι υποψήφιοι εσπερινών 
ΕΠΑ.Λ. που κατέθεσαν την αίτηση - δήλωση συμμετοχής 
στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και επέλεξαν να συμμετά-
σχουν σε αυτές διεκδικώντας μόνο το ειδικό ποσοστό 1% 
των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 
4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δεν 
έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για 
την εισαγωγή στη Σχολή Αστυφυλάκων.

Ειδικότερα, επί αυτού του κοινού ειδικού ποσοστού 
(5%), ήτοι τριάντα έξι (36) θέσεις:

i) Ποσοστό 90%, ήτοι τριάντα δύο (32) θέσεις, θα καλυ-
φθεί από υποψήφιους/ες, που συμμετέχουν κατά το τρέ-
χον σχολικό έτος 2019-2020 στις ειδικές πανελλαδικές 
εξετάσεις των ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων, που 
προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
13 του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
καθώς και υποψήφιους/ες των εσπερινών Επαγγελματι-
κών Λυκείων που συμμετέχουν ομοίως κατά το τρέχον 
σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις και επιλέγουν 
να διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω κοινό ειδικό 
ποσοστό και

ii) Ποσοστό 10%, ήτοι τέσσερις (4) θέσεις, θα καλυ-
φθεί από υποψήφιους/ες, που συμμετείχαν το 2018 ή 
το 2019 στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις του ημερή-
σιου Επαγγελματικού Λυκείου, που προβλέπονται από 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 
και από υποψήφιους/ες των εσπερινών Επαγγελματικών 
Λυκείων που συμμετείχαν ομοίως το 2018 ή το 2019 στις 
Πανελλαδικές Εξετάσεις και επέλεξαν να διεκδικήσουν 
θέσεις από το ανωτέρω κοινό ειδικό ποσοστό και συμ-

μετέχουν στις διαδικασίες επιλογής για την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση χωρίς νέα εξέταση, σύμφωνα με τα άρθρα 
13 και 13Γ του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και συγκεκριμένα: Για όσους εξετάστηκαν τελευ-
ταία φορά το 2019, κατηγορία για την οποία επιφυλάσσε-
ται το 60% των θέσεων, προκύπτουν δύο (2) θέσεις και σε 
όσους εξετάστηκαν τελευταία φορά το 2018, κατηγορία 
για την οποία επιφυλάσσεται το 40% των θέσεων, προ-
κύπτουν ομοίως δύο (2) θέσεις.

2. Επί των υπολοίπων εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων 
(694) θέσεων:

i. Ποσοστό 10%, ήτοι εξήντα εννέα (69) θέσεις, θα 
καλυφθεί από υποψήφιους/ες που εξετάσθηκαν στα 
μαθήματα της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε 
εθνικό επίπεδο το 2019 ή το 2018 και δεν παίρνουν 
μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος 
(ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 13Γ 
του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 
ως ακολούθως:

Σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης 
ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο, το 2019, 
σε ποσοστό 60%, ήτοι σαράντα μία (41) θέσεις και σε 
όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημε-
ρήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2018, σε 
ποσοστό 40%, ήτοι είκοσι οκτώ (28) θέσεις.

ii. Ποσοστό 3%, ήτοι είκοσι μία (21) θέσεις, θα καλυφθεί 
από υποψήφιους/ες που θα συμμετάσχουν στις διαδικα-
σίες εισαγωγής με τις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 12 
του ν. 2552/1997 (Α’ 266), σε συνδυασμό με τις περ. i, ii 
και iii της παρ. 4α του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (Α’ 90)
«Τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού», όπως τροποποιήθη-
καν και ισχύουν.

Η κατανομή των θέσεων στους υποψηφίους που 
θα εξεταστούν με το νέο ή το παλαιό σύστημα θα γί-
νει βάσει του ποσοστού που θα καθοριστεί με σχετι-
κή απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, σύμφωνα με την παρ. 1Α του άρθρου 13Γ του 
ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως ισχύει. Κατά τον αριθμητικό 
υπολογισμό των θέσεων σύμφωνα με τα ποσοστά που 
θα καθοριστούν με την απόφασης της Υπουργού Παι-
δείας και Θρησκευμάτων, γίνεται στρογγυλοποίηση στην 
πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Ειδικότερα, αν προκύπτει 
δεκαδικό υπόλοιπο, που είναι μισό ή μεγαλύτερο από το 
μισό της ακέραιης μονάδας, η στρογγυλοποίηση γίνεται 
στην επόμενη ακέραιη μονάδα. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο 
είναι μικρότερο απ’ το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν 
λαμβάνεται υπόψη, ακόμα και αν μηδενίζεται η θέση.

Οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας αυτής μπορούν να 
συμμετάσχουν, με άλλη αίτηση συμμετοχής, στο διαγω-
νισμό και με τις πανελλαδικές εξετάσεις του ημερήσιου 
Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
εφόσον το επιθυμούν.

iii. Ποσοστό 87%, ήτοι εξακόσιες τέσσερις (604) θέσεις, 
θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που θα λάβουν μέρος 
στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ’ τάξης ημερήσιου 
Γενικού Λυκείου, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο κατά 
το τρέχον σχολικό έτος 2019-2020 (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

α. Ποσοστό 9,51%, ήτοι πενήντα επτά (57) θέσεις, θα 
καλυφθεί από υποψηφίους/ες που θα λάβουν μέρος 
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στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ’ τάξης Ημερήσιου 
Γενικού Λυκείου με το παλαιό σύστημα (ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΛ).

β. Το υπόλοιπο ποσοστό, ήτοι πεντακόσιες σαράντα 
επτά (547) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες που 
θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ’ 
τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου με το νέο σύστημα κα-
θώς και υποψήφιους/ες των εσπερινών Γενικών Λυκείων 
που συμμετέχουν ομοίως κατά το τρέχον σχολικό έτος 
στις πανελλαδικές εξετάσεις και επιλέγουν να διεκδική-
σουν το ποσοστό των θέσεων των Ημερήσιων ΓΕΛ με 
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, που ισχύουν για 
τους απόφοιτους των Ημερήσιων ΓΕΛ, σύμφωνα με τα 
άρθρα 4 και 13Γ του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθη-
καν και ισχύουν (ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΛ).

Η κατανομή των θέσεων των εισακτέων ανά σύστημα 
συμμετοχής και κατηγορία υποψηφίου αποτυπώνεται 
ως ακολούθως

Ι. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

Α’/ΣΥΣΤΗΜΑ 10% (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ 
ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2019

α. Με σειρά επιτυχίας 36

β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύ-
τεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)] 4

γ· Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων 
οικογενειών (4%)] 1

ΣΥΝΟΛΟ 41

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ 
ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2018

α. Με σειρά επιτυχίας 25

β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύ-
τεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)] 2

γ· Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτε-
κνων οικογενειών (4%)] 1

ΣΥΝΟΛΟ 28

Β’/ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
(ν. 2552/1997, σε συνδ. με ν. 2909/2001)

Με σειρά επιτυχίας 21

ΣΥΝΟΛΟ 21

Γ’/ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
(ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

α. Με σειρά επιτυχίας 472

β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύ-
τεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)] 54

γ· Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτε-
κνων οικογενειών (4%)] 21

ΣΥΝΟΛΟ 547

Δ’/ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
(ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

α. Με σειρά επιτυχίας 50

β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύ-
τεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)]

5

γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτε-
κνων οικογενειών (4%)]

2

ΣΥΝΟΛΟ 57

Ε’/ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑ.Λ. ΜΕ ΚΟΙΝΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 
(ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

α. Με σειρά επιτυχίας 28

β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύ-
τεκνων οικογενειών κ.λ.π. (10%)]

3

γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων 
οικογενειών (4%)]

1

ΣΥΝΟΛΟ 32

ΣΤ’/ΣΥΣΤΗΜΑ 10% (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) ΕΠΑ.Λ. 
ΜΕ ΚΟΙΝΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ 
ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2019

Με σειρά επιτυχίας 2
ΣΥΝΟΛΟ 2

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ 
ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2018

Με σειρά επιτυχίας 2
ΣΥΝΟΛΟ 2

Άρθρο 3 
Κατανομή θέσεων εισακτέων ιδιωτών 
στη Σχολή Αξιωματικών

Οι θέσεις των εισακτέων ιδιωτών στη Σχολή Αξιωμα-
τικών (70), κατανέμονται ως εξής:

1. Ποσοστό 10%, ήτοι επτά (7) θέσεις, θα καλυφθεί από 
υποψήφιους/ες που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ 
τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 
2019 ή το 2018 και δεν λαμβάνουν μέρος στις αντίστοι-
χες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), 
σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 13Γ του ν. 4186/2013, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ως ακολούθως:

Σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης 
ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2019, 
σε ποσοστό 60%, ήτοι τέσσερις (4) θέσεις και σε όσους/
ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερήσιου 
Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2018, σε ποσοστό 
40%, ήτοι τρεις (3) θέσεις.

2. Ποσοστό 3%, ήτοι δύο (2) θέσεις, θα καλυφθεί από 
υποψήφιους/ες που θα συμμετάσχουν στις διαδικασίες 
εισαγωγής με τις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 12 του 
ν. 2552/1997, σε συνδυασμό με τις περ. i, ii και iii της παρ. 
4α του άρθρου 1, του ν. 2909/2001, «τέκνα Ελλήνων του 
εξωτερικού», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
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Η κατανομή των θέσεων στους υποψηφίους που θα 
εξεταστούν με το νέο ή το παλαιό σύστημα θα γίνει βάσει 
του ποσοστού που θα καθοριστεί με σχετική απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφω-
να με την παρ. 1Α του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013 
(Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Κατά τον αριθ-
μητικό υπολογισμό των θέσεων σύμφωνα με τα ποσοστά 
που θα καθοριστούν με την απόφασης της Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων γίνεται στρογγυλοποίη-
ση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Ειδικότερα, αν 
προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο, που είναι μισό ή μεγα-
λύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, η στρογ-
γυλοποίηση γίνεται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. Αν 
το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο απ’ το μισό της 
ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη, ακόμα και αν 
μηδενίζεται η θέση.

Οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας αυτής, μπορούν να 
συμμετάσχουν με άλλη αίτηση συμμετοχής στο διαγω-
νισμό και με τις πανελλαδικές εξετάσεις του ημερήσιου 
Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
εφόσον το επιθυμούν.

3. Ποσοστό 87%, ήτοι εξήντα μία (61) θέσεις, θα κα-
λυφθεί από υποψήφιους/ες που θα λάβουν μέρος στις 
εξετάσεις των μαθημάτων της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενι-
κού Λυκείου, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, κατά το 
τρέχον σχολικό έτος 2019-2020 (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

α. Ποσοστό 9,51%, ήτοι έξι (6) θέσεις, θα καλυφθεί από 
υποψηφίους/ες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των 
μαθημάτων της Γ’ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου με 
το παλαιό σύστημα (ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΛ). 
β. Το υπόλοιπο ποσοστό, ήτοι πενήντα πέντε (55) θέ-
σεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες που θα λάβουν 
μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ’ τάξης Ημε-
ρήσιου Γενικού Λυκείου με το νέο σύστημα καθώς και 
υποψήφιους/ες των εσπερινών Γενικών Λυκείων που 
συμμετέχουν ομοίως κατά το τρέχον σχολικό έτος στις 
πανελλαδικές εξετάσεις και επιλέγουν να διεκδικήσουν 
το ποσοστό των θέσεων των Ημερήσιων ΓΕΛ με τους 
ίδιους όρους και προϋποθέσεις, που ισχύουν για τους 
απόφοιτους των Ημερήσιων ΓΕΛ, σύμφωνα με τα άρθρα 
4 και 13Γ του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν (ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΛ).

Η κατανομή των θέσεων των εισακτέων ανά σύστημα 
συμμετοχής και κατηγορία υποψηφίου αποτυπώνεται 
ως ακολούθως

II. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ιδιώτες)
Α’/ΣΥΣΤΗΜΑ 10% (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ 
ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2019

Με σειρά επιτυχίας 4

ΣΥΝΟΛΟ 4

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ 
ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2018

Με σειρά επιτυχίας 3
ΣΥΝΟΛΟ 3

Β’ /ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
(ν. 2552/1997, σε συνδ. με ν. 2909/2001)

Με σειρά επιτυχίας 2
ΣΥΝΟΛΟ 2

Γ’ /ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
(ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)
α. Με σειρά επιτυχίας 48

β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύ-
τεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)] 5

γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων 
οικογενειών (4%)] 2

ΣΥΝΟΛΟ 55

Δ’ /ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
(ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

Με σειρά επιτυχίας 6
ΣΥΝΟΛΟ 6

Άρθρο 4 
Κατανομή θέσεων εισακτέων αστυνομικών 
στη Σχολή Αξιωματικών

Οι θέσεις των εισακτέων αστυνομικών στη Σχολή Αξι-
ωματικών (47), κατανέμονται ως εξής:

1. Ποσοστό 10%, ήτοι πέντε (5) θέσεις, θα καλυφθεί 
από υποψήφιους/ες που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της 
Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 
2019 ή το 2018 και δεν λαμβάνουν μέρος στις αντίστοι-
χες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), 
σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 13Γ του ν. 4186/2013, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ως ακολούθως:

Σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης 
ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2019, 
σε ποσοστό 60%, ήτοι τρεις (3) θέσεις και σε όσους/ες 
εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερήσιου Γε-
νικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2018, σε ποσοστό 
40%, ήτοι δύο (2) θέσεις.

2. Ποσοστό 90%, ήτοι σαράντα δύο (42) θέσεις, θα κα-
λυφθεί από υποψήφιους/ες που θα λάβουν μέρος στις 
εξετάσεις των μαθημάτων της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενι-
κού Λυκείου, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, κατά το 
τρέχον σχολικό έτος 2019-2020 (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

α. Ποσοστό 9,5%, ήτοι τέσσερις (4) θέσεις, θα καλυφθεί 
από υποψηφίους/ες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις 
των μαθημάτων της Γ’ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκεί-
ου με το παλαιό σύστημα (ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΤΟΥ ΓΕΛ).

β. Το υπόλοιπο ποσοστό, ήτοι τριάντα οκτώ (38) θέ-
σεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες που θα λάβουν 
μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ’ τάξης Ημε-
ρήσιου Γενικού Λυκείου με το νέο σύστημα, καθώς και 
υποψήφιους/ες των εσπερινών Γενικών Λυκείων που 
συμμετέχουν ομοίως κατά το τρέχον σχολικό έτος στις 
πανελλαδικές εξετάσεις και επιλέγουν να διεκδικήσουν 
το ποσοστό των θέσεων των Ημερήσιων ΓΕΛ με τους 
ίδιους όρους και προϋποθέσεις, που ισχύουν για τους 
απόφοιτους των Ημερήσιων ΓΕΛ, σύμφωνα με τα άρθρα 
4 και 13Γ του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν (ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΛ).



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ32860 Τεύχος B’ 3222/03.08.2020

Η κατανομή των θέσεων των εισακτέων ανά σύστημα 
συμμετοχής και κατηγορία υποψηφίου αποτυπώνεται 
ως ακολούθως

II. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (αστυνομικοί)

Α’ /ΣΥΣΤΗΜΑ 10% (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ 
ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2019

Με σειρά επιτυχίας 3

ΣΥΝΟΛΟ 3

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ 
ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2018

Με σειρά επιτυχίας 2
ΣΥΝΟΛΟ 2

Β’ /ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
(ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

α. Με σειρά επιτυχίας 34

β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύ-
τεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)] 3

γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων 
οικογενειών (4%)] 1

ΣΥΝΟΛΟ 38

Γ’ /ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
(ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

α. Με σειρά επιτυχίας 4

β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύ-
τεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)] 0

ΣΥΝΟΛΟ 4

Άρθρο 5 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Ιουλίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών Προστασίας του Πολίτη
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Υφυπουργός 
Προστασίας του Πολίτη Εθνικής Άμυνας
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων
 ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   

 Αριθμ. 6000/14/19 (2)
Καθορισμός αριθμού προσλαμβανομένων Συνο-

ριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου σε Περιφε-

ρειακές Ενότητες και Νήσους. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2622/1998 «Υπηρε-

σίες Συνοριακής Φύλαξης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 138), 
όπως τροποποιήθηκε από την περ. α’ της παρ. 4 του 
άρθρου 17 του ν. 4647/2019 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις 
αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 204) και το άρθρο 21 του ν. 4703/2020 «Δημόσιες 
υπαίθριες συναθροίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 131).

β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα της Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό 
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

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

δ) Της υπ’ αρ. 80/18-07-2019 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πο-
λίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστα-
σίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β’ 3058).

2. Το γεγονός ότι δεν καλύφθηκαν διακόσιες εξήντα 
έξι (266) θέσεις, που προκηρύχθηκαν με την υπ’ αρ. 
6000/2/6453-λζ’ από 07-02-2020 Προκήρυξη, με Α.Δ.Α.: 
ΨΥ2946ΜΤΛΒ-Ε13.

3. Την υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./109/14149/24-07-2020 
απόφαση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006, για έγκρι-
ση πρόσληψης διακοσίων εξήντα έξι (266) Συνοριακών 
Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου στην Ελληνική Αστυνομία.

4. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 
8000/1/2020/85-β’/31-07-2020 εισήγηση του Προϊ-
σταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού, δεν προκαλείται 
επιπλέον οικονομική επιβάρυνση σε βάρος των πιστώ-
σεων των Προϋπολογισμών εξόδων των Ειδικών Φο-
ρέων 1047.201.0000000 «Γενική Γραμματεία Δημόσιας 
Τάξης» και 1047.701.0000000 «Δαπάνες μεταναστευ-
τικών ροών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη», 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Ο αριθμός των Συνοριακών Φυλάκων που θα προ-

σληφθούν για τη στελέχωση Υπηρεσιών Διαχείρισης 
Μετανάστευσης και Συνοριακής Φύλαξης και των Προ-
αναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών καθο-
ρίζεται ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
ΘΕΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ

Π.Ε. Σάμου 98
Π.Ε. Χίου 62
Π.Ε. Κω 46
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Νήσος Λέρος 43
Νήσος Σύμη 10

Νήσος Κάλυμνος 1
Νήσος Μεγίστη 6

2. Οι περιοχές, για τις οποίες οι υποψήφιοι, που κατοικούν 
σε αυτές κατά την τελευταία διετία ή κατοικούσαν από τη 
γέννηση τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους 
της ηλικίας τους, λαμβάνουν την πρόσθετη μοριοδότηση 
του δεύτερου εδαφίου της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 
17 του ν. 4647/2019 (Α’ 204), καθορίζονται ανάλογα με την 
περιοχή στην οποία προκηρύσσονται θέσεις, ως εξής:

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
ΘΕΣΕΩΝ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ

Π.Ε. Σάμου Δήμοι Ανατολικής Σάμου 
και Δυτικής Σάμου

Π.Ε. Χίου Δήμοι Χίου, Οινουσσών και 
Η.Ν. Ψαρών

Π.Ε. Κω Δήμοι Κω και Νισύρου
Νήσος Λέρος Νήσος Λέρος
Νήσος Σύμη Νήσος Σύμη

Νήσος Κάλυμνος Νήσος Κάλυμνος
Νήσος Μεγίστη Νήσος Μεγίστη

3. Οι περιοχές, για τις οποίες οι υποψήφιοι, που κα-
τοικούν σε αυτές κατά την τελευταία διετία ή κα-
τοικούσαν από τη γέννηση τους και μέχρι τη συ-
μπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, έχουν 
δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό, σύμφωνα με 
το πέμπτο, το έκτο και το έβδομο εδάφιο παρ. 1 του 
άρθρου 3 του ν. 2622/1998, όπως αυτό τροποποι-
ήθηκε από την περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 17 του 
ν. 4647/2019 και το άρθρο 21 του ν. 4703/2020, καθορί-
ζονται ανάλογα με την περιοχή στην οποία προκηρύσ-
σονται θέσεις, ως εξής:

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ/ΕΣ 
ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟ-

ΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Π.Ε. Σάμου

Το σύνολο των Περιφε-
ρειών της Χώρας

Π.Ε. Χίου
Π.Ε. Κω

Νήσος Λέρος
Νήσος Σύμη

Νήσος Κάλυμνος
Νήσος Μεγίστη

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Ιουλίου 2020

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

    Αριθμ. 6000/14/18 (3)
Καθορισμός αριθμού προσλαμβανομένων Συνο-

ριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου σε Περιφε-

ρειακές Ενότητες 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2622/1998 «Υπηρεσίες 

Συνοριακής Φύλαξης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 138), όπως 
τροποποιήθηκε από την περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 
17 του ν. 4647/2019 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδι-
ότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 204).

β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα της Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό 
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

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

δ) Της υπ’ αρ. 80/18-07-2019 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πο-
λίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστα-
σίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β’ 3058).

2. Της υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./108/7506 από
24-07-2020 απόφαση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006, 
για έγκριση πρόσληψης τετρακοσίων ογδόντα (480) Συ-
νοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου στην Ελληνική 
Αστυνομία.

3. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 
8000/1/2020/86-β’/31-07-2020 εισήγηση του Προϊστα-
μένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
και Επιτελικού Σχεδιασμού, δεν προκαλείται επιπλέ-
ον οικονομική επιβάρυνση σε βάρος των πιστώσεων 
των Προϋπολογισμών εξόδων των Ειδικών Φορέων 
1047.201.0000000 «Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης» 
και 1047.701.0000000 «Δαπάνες μεταναστευτικών ροών 
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη», αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Καθορισμός αριθμού προσλαμβανομένων

1. Ο αριθμός των Συνοριακών Φυλάκων που θα προ-
σληφθούν για τη στελέχωση Υπηρεσιών Διαχείρισης 
Μετανάστευσης και Συνοριακής Φύλαξης και των Προ-
αναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών, καθο-
ρίζεται ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
ΘΕΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ

Π.Ε. Ανατολικής Αττικής 100
Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών 80

Π.Ε. Κορινθίας 100
Π.Ε. Δράμας 100
Π.Ε. Ξάνθης 100

2. Οι περιοχές, για τις οποίες οι υποψήφιοι, που κατοι-
κούν σε αυτές κατά την τελευταία διετία ή κατοικούσαν 
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από τη γέννησή τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου 
έτους της ηλικίας τους, λαμβάνουν την πρόσθετη μορι-
οδότηση του δεύτερου εδαφίου της περ. γ’ της παρ. 1 
του άρθρου 17 του ν. 4647/2019 (Α’ 204), καθορίζονται 
ανάλογα με την περιοχή στις οποίες προκηρύσσονται 
θέσεις, ως εξής:

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
ΘΕΣΕΩΝ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ

Π.Ε. Ανατολικής Αττικής Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

Π.Ε. Νότιου Τομέα 
Αθηνών

Π.Ε. Νότιου Τομέα 
Αθηνών

Π.Ε. Κορινθίας Π.Ε. Κορινθίας

Π.Ε. Δράμας Π.Ε. Δράμας

Π.Ε. Ξάνθης Π.Ε. Ξάνθης

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2020

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  

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