E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2022.04.18 21:43:27
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

19415

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
18 Απριλίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2231.2-6/27352/2022
Κύρωση Κανονισμού Εισαγωγής Σπουδαστών/
Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2638/1998 «Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες
διατάξεις» (Α’ 204).
β) Του άρθρου 1 του ν. 380/1976 «Περί εισαγωγής εις
τας Δημοσίας Σχολάς Εμπορικού Ναυτικού υποψηφίων ειδικών τινών κατηγοριών» (Α’ 178), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4256/2014
(Α’ 92).
γ) Του ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της
δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες
διατάξεις» (Α’ 146).
δ) Του ν. 3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού
Λυκείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 29).
ε) Του ν. 3896/2010 «Εφαρμογή της αρχής των ίσων
ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης - Εναρμόνιση
της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης
Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις.» (Α’ 207).
στ) Του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193).
ζ) Του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις- Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποιήσεις διατάξεων
του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74).
η) Του ν. 4452/2017 «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού
Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (Α’ 17).
θ) Του άρθρου 32 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).

Αρ. Φύλλου 1922

ι) Του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και
Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές
διατάξεις» (Α’ 70).
ια) Του ν. 4777/2021 «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας,
αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες
διατάξεις» (Α’ 25).
ιβ) Του άρθρου 150 του ν. 4887/2022 «Αναπτυξιακός
Νόμος - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» (Α’ 16).
ιγ) Του ν.δ. 187/1973 «Περί κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α’ 261).
ιδ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α’ 98).
ιε) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).
ιστ) Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).
ιζ) Του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).
ιη) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
ιθ) Της υπό στοιχεία Μ 3614.1/03/01/29-05-2001
απόφασης Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εμπορικής Ναυτιλίας «Ένταξη των Ακαδημιών
Εμπορικού Ναυτικού Σχολών Πλοιάρχων και Μηχανικών
στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997
(Α’ 188), όπως αντικαταστάθηκε με τον ν. 2909/2001
(Α’ 90)» (Β’ 734).
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κ) Της υπό στοιχεία Μ 3611.2/01/2004/21-04-2004
απόφασης Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Χαρακτηρισμός των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ανάλογα με τον τρόπο φοίτησης των σπουδαστών τους»
(Β’ 602).
κα) Της υπό στοιχεία Φ.153/79899/Α5/21-05-2019
απόφασης Υπουργού και Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του
συνολικού αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και
Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής
Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών
Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής
Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, της Σχολής
Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για το ακαδημαϊκό έτος
2019-2020 και εφεξής», (Β’ 1904 και Β’ 1940 διορθώσεις
σφαλμάτων), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία
Φ.153/40138/Α5/23-03-2020 απόφαση Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 1106 και Β’ 1501 διορθώσεις
σφαλμάτων).
κβ) Της υπ’ αρ. 2231.2-13/39590/29-05-2019 απόφασης Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Έγκριση του
Κανονισμού Σπουδών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Σ./ΑΕΝ)» (Β’ 2028).
κγ) Της υπ’ αρ. 2231.2-9/42341/2019/07-06-2019 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Ωρολόγια
και Αναλυτικά Προγράμματα Ακαδημιών Εμπορικού
Ναυτικού Πλοιάρχων και Μηχανικών Π-Μ» (Β’ 2321).
κδ) Της υπό στοιχεία Φ.251/25089/Α5/20-02-2020 απόφασης Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και
όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού
Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το “νέο” σύστημα
του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και με το άρθρο 165
του ν. 4635/2019 (Α’ 167)» (Β’ 643).
κε) Της υπό στοιχεία Φ.253/11812/Α5/2020 απόφασης
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κατάταξη των
Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α
του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως αυτό προστέθηκε με την
παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70)» (Β’ 345),
η οποία ισχύει και για το ΠΑΛΑΙΟ σύστημα, ως προς τα
4 επιστημονικά πεδία.
κστ) Της υπό στοιχεία Φ.153/56755/Α5/21-05-2021
απόφασης Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2021-2022»
(Β’ 2140).
κζ) Της υπό στοιχεία Φ.251/22973/Α5/26-2-2021 απόφασης Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ορισμός
της ελάχιστης και μέγιστης τιμής του συντελεστή της
Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ως προϋπόθεση εισαγωγής
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος
2021-2022 και εφεξής» (Β’ 774).
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κη) Της υπό στοιχεία Φ.253.1/148469/Α5/2021/
18-11-2021 απόφασης Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των
πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών
μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα
Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη
Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς
και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023 και εφεξής» (Β’ 5399).
κθ) Της υπό στοιχεία Φ.251/165669/Α5/17-12-2021
απόφασης Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
«Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς
και Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.)
ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για την
συμμετοχή των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις
Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ.,
στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων
Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε.
του Υπουργείου Τουρισμού, από το ακαδημαϊκό έτος
2022-2023 και εφεξής.» (Β’ 6068).
2. Την υπ’ αρ. 01/27-01-2022 γνώμη του Συμβουλίου
Ναυτικής Εκπαίδευσης.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Κανονισμός Εισαγωγής
Κυρώνουμε τον Κανονισμό Εισαγωγής σπουδαστών/
σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού
(Α.Ε.Ν.) για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, ως ακολούθως:
«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023»
Άρθρο 1
Αριθμός εισακτέων
1. Καθορίζουμε τον αριθμό των σπουδαστών/σπουδαστριών που εισάγονται στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 σε 1449 (798
Πλοίαρχοι και 651 Μηχανικοί).
2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζεται ο αριθμός των εισαγομένων
σπουδαστών/-στριών ανά Σχολή των Α.Ε.Ν., οι ημερομηνίες υποβολής δικαιολογητικών και υγειονομικών
εξετάσεων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα ελέγχου
της γνώσης κολύμβησης των σπουδαστών/-στριών
που τελικά θα εισαχθούν στις Σχολές των Α.Ε.Ν., καθώς
και η διαδικασία αποκλεισμού από την εισαγωγή, σε
περίπτωση διαπίστωσης κατάθεσης από υποψήφιο/α σπουδαστή/-στρια Α.Ε.Ν. παράτυπων ή ανακριβών
δικαιολογητικών.
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Άρθρο 2
Προέλευση υποψηφίων - Κατανομή θέσεων
1. ΓΕΝΙΚH ΚΑΤΗΓΟΡΙA
Οι κατά το άρθρο 1 του παρόντος Κανονισμού εισαγόμενοι σπουδαστές/-στριες προέρχονται από υποψηφίους/-ιες που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και κατανέμονται ως ακολούθως:
1.1. Σε ποσοστό 65% του συνολικού αριθμού εισακτέων, προερχόμενους από ημερήσια Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.)
από τα επιστημονικά πεδία Θετικών και Τεχνολογικών
Επιστημών και Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής
(2ο και 4ο) και συγκεκριμένα:
1.1.α. i) ποσοστό 0,90 Χ 65 = 58,5% από ημερήσια ΓΕ.Λ.
από τα επιστημονικά πεδία Θετικών και Τεχνολογικών
Επιστημών και Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής
(2ο και 4ο), με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν
το σχολικό έτος 2021 - 2022.
ii) ποσοστό 0,10 Χ 65 = 6,5% από κατόχους Βεβαίωσης
Συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις των δύο τελευταίων ετών χωρίς νέα εξέταση.
1.1.β. Επιπλέον των θέσεων αυτών, ποσοστό 1% θα
καλύπτεται από υποψήφιους εσπερινών ΓΕ.Λ. που έχουν
συμμετάσχει στις πανελλαδικές του σχολικού έτους
2021-2022.
1.2. Σε ποσοστό 35% του συνολικού αριθμού εισακτέων, προερχόμενους από ημερήσια Επαγγελματικά
Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) όλων των τομέων και συγκεκριμένα:
1.2.α. i) ποσοστό 0,90 Χ 35 = 31,5% από ημερήσια
ΕΠΑ.Λ. όλων των τομέων, με τους όρους, προϋποθέσεις,
εξεταστέα ύλη και διαδικασίες που ισχύουν το σχολικό
έτος 2021-2022.
ii) ποσοστό 0,10 Χ 35 = 3,5% από κατόχους Βεβαίωσης
Συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις των δύο τελευταίων ετών χωρίς νέα εξέταση.
1.2.β. Επιπλέον των θέσεων αυτών, ποσοστό 1% θα
καλύπτεται από υποψήφιους εσπερινών ΕΠΑ.Λ. που
έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές του σχολικού
έτους 2021-2022.
2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Καθ’ υπέρβαση του εκάστοτε καθοριζόμενου αριθμού
εισακτέων σπουδαστών/-στριών στις Α.Ε.Ν., εισάγονται
υποχρεωτικώς, κατά τη μεταξύ τους σειρά επιτυχίας,
εφόσον συγκεντρώνουν τη βαθμολογική βάση επιτυχίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:
2.1. Μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) υποψήφιων εκ τέκνων ή αδελφών αναπήρων και θυμάτων πολέμου και Εθνικής Αντίστασης, τέκνων ή αδελφών αναπήρων και θυμάτων ειρηνικής περιόδου ως και υποψηφίων
που είναι πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του
ν. 1910/1944 (Α’ 229), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α’ 75), καθώς και υποψηφίων τέκνων των ανωτέρω πολυτέκνων.
Η πολυτεκνική ιδιότητα διατηρείται ισοβίως σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του
ν. 3454/2006 (Α’ 75).
2.2. Μέχρι ποσοστού τρία τοις εκατό (3%) υποψήφιων γονέων και τέκνων πολυμελών οικογενειών με τρία
ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή
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νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με
τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ηλικιακά όρια για την απόκτηση της
ιδιότητας αυτής.
2.3. Μέχρι ποσοστού δύο τοις εκατό (2%) υποψήφιων
(α) ορφανών από τον ένα ή και από τους δύο γονείς ή
τέκνων άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα, (β) με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που
είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία
Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων με ειδικές
ανάγκες επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα
σε αναπηρία άνω του 67%.
2.4. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων των ανωτέρω 2.1, 2.2 και 2.3 περιπτώσεων, αυτές συμπληρώνονται
από υποψήφιους της Γενικής Κατηγορίας.
2.5. Οι υποψήφιοι/-ες των ανωτέρω 2.1, 2.2 και 2.3 παραγράφων κάθε Ειδικής Κατηγορίας με βάση τον τελικό
βαθμό κατάταξής τους, καταλαμβάνουν θέσεις Γενικής
Κατηγορίας και μόνο εφόσον δεν επιλεγούν στη Γενική
Κατηγορία, τότε καταλαμβάνουν τις θέσεις της Ειδικής
Κατηγορίας που προκηρύσσονται γι’ αυτούς/-ές.
3. ΓΕΝΙΚΑ
3.1. Οι τυχόν κενές θέσεις που θα προκύψουν από
τις παρ. 1.1.β. και 1.2.β. της Γενικής Κατηγορίας μεταφέρονται στους υποψηφίους γενικής επιλογής των
παρ. 1.1.α.i).
3.2. Παράλληλα, σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων
υποψηφίων προερχόμενων από Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.)
οιασδήποτε Κατηγορίας (Γενικής ή Ειδικών Κατηγοριών),
κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας συμπλήρωσης
αυτών από υποψηφίους/-ες από τους πίνακες επιλαχόντων αντίστοιχης κατηγορίας προερχομένων από Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.), αυτές συμπληρώνονται από υποψήφιους/-ες από τους πίνακες επιλαχόντων αντίστοιχης
Κατηγορίας προερχομένων από Επαγγελματικά Λύκεια
(ΕΠΑ.Λ.), και αντιστρόφως.
3.3. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση εκ νέου ύπαρξης
κενών θέσεων Ειδικών Κατηγοριών από υποψήφιους/ες αντίστοιχης Κατηγορίας κατόπιν ολοκλήρωσης των
διαδικασιών της περ. 3.2., αυτές συμπληρώνονται από
αντίστοιχους υποψήφιους της Γενικής Κατηγορίας.
Άρθρο 3
Γενικά Προσόντα υποψηφίων
Κάθε υποψήφιος/-α πρέπει να συγκεντρώνει τα πιο
κάτω προσόντα:
1. Να έχει συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Να έχει την Ελληνική Ιθαγένεια και να είναι γραμμένος/-η στα μητρώα αρρένων ή Δημοτολόγια Δήμου
ή Κοινότητας.
3. Να μην έχει υπερβεί το 27ο έτος της ηλικίας του/της,
όριο που θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους υποβολής της αίτησης (γεννηθέντες
από 01-01-1995 και μεταγενέστερα).
4. Να είναι κατά γνωμάτευση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής ικανός/-ή σωματικά και πνευματικά για
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το ναυτικό επάγγελμα, σύμφωνα με τις διατάξεις που
ισχύουν για κάθε ειδικότητα.
5. Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’ υποτροπή ή μεγαλύτερη του εξαμήνου για λαθρεμπόριο ή λαθρεμπόριο
ναρκωτικών ή λαθρεμπόριο όπλων και πυρομαχικών ή
για παράβαση του νόμου περί προστασίας του Εθνικού
Νομίσματος ή για αδίκημα αναφερόμενο στην επί του
πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά το
δικαίωμα άσκησης του ναυτικού επαγγέλματος.
Άρθρο 4
Δικαιολογητικά Υποψηφίων
1. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Όλοι οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να δηλώσουν τις Α.Ε.Ν.
στο μηχανογραφικό δελτίο του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων και να υποβάλουν επιπροσθέτως
αίτηση ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. (Στην αίτηση
δηλώνονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ όλες οι Σχολές της μίας ή και
των δύο ειδικοτήτων που έχουν δηλωθεί στο μηχανογραφικό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων).
Επιπλέον, πρέπει μέσα στην προθεσμία που θα ορίζεται
από τη σχετική προκήρυξη να υποβάλουν σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν. τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.1. Γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής από την
οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε
ειδικότητα, να προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/-α είναι
σωματικά και πνευματικά κατάλληλος/-η για φοίτηση
σε Σχολή της μίας ή και των δύο ειδικοτήτων.
Για την υγειονομική εξέταση των υποψηφίων και την
έκδοση πιστοποιητικού υγειονομικής καταλληλότητας, για την ειδικότητα Πλοιάρχων ή Μηχανικών ή και
για τις δύο ειδικότητες, αρμόδια είναι η πλησιέστερη
Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. του τόπου κατοικίας κάθε υποψηφίου/-ας. Η
υγειονομική εξέταση των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα
με τις διατάξεις του π.δ. 591/1975 (Α’ 191).
Οι υποψήφιοι/-ες παραπέμπονται για εξέταση στις
κατά τόπους Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. με την ίδια διαδικασία που
ισχύει για τους απογεγραμμένους ναυτικούς, δηλαδή
με παραπεμπτικό της πλησιέστερης στον τόπο κατοικίας τους απογράφουσας Αρχής (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.
ΑΚΤ./Δ.Ν.ΕΡ. 1ο ή Λιμενικής Αρχής).
Οι δαπάνες υγειονομικής εξέτασης των υποψηφίων,
βαρύνουν τους/τις ίδιους/ίδιες και οι σχετικές υποχρεώσεις τους καθορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
Οι γνωματεύσεις των Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. είναι οριστικές και
ανέκκλητες.
1.2. Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/
1986 (Α’ 75), με την οποία να αποδέχεται ότι εφόσον
τελικά εισαχθεί σε Α.Ε.Ν., κατά τη διάρκεια του Α’ διδακτικού εξαμήνου θα εξεταστεί στην κολύμβηση και σε
περίπτωση επανεξετάσεων και εκ νέου αποτυχίας θα
απομακρύνεται από την Α.Ε.Ν.
1.3. Φωτοαντίγραφο αίτησης-δήλωσης υποψηφίου/ας για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις τρέχοντος
σχολικού έτους 2021-2022 (ως αυτή οριστικά καταχωρίσθηκε ηλεκτρονικά στο σύστημα myschool από το
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Διευθυντή του Λυκείου). Προκειμένου για κατόχους
Βεβαίωσης Συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις
των δύο τελευταίων ετών υποβάλλεται φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης αυτής, ή του δελτίου εξεταζομένου
πανελλαδικών εξετάσεων από τα οποία να προκύπτει ο
Κωδικός αριθμός υποψηφίου του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων.
1.4. Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων δελτίου ταυτότητας.
1.5. Βεβαίωση ΑΜΚΑ ή προσκόμιση οποιουδήποτε
δικαιολογητικού που αναγράφει τον ΑΜΚΑ.
2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Οι υποψήφιοι/-ες που ανήκουν στις ευεργετικές διατάξεις που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του
παρόντος [που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 380/1976
(Α’ 178), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4256/2014 (Α’ 92)], εφόσον δηλώνουν
ότι επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού ευεργετήματος υποβάλλουν απαραίτητα και τα ακόλουθα κατά
περίπτωση συμπληρωματικά δικαιολογητικά, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.
2.1 Τα τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς
και αναπήρων ή θυμάτων ειρηνικής περιόδου που είναι
εν ενεργεία ή έχουν συνταξιοδοτηθεί για το λόγο αυτό:
(α) Βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ότι
η οικογένεια του υποψηφίου συνταξιοδοτείται για τον
ανωτέρω λόγο ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του
ν. 1599/1986 (Α’ 75) του συνταξιοδοτούμενου, στην
οποία αναφέρεται ο αριθμός, η χρονολογία έκδοσης
και το όργανο που εξέδωσε την πράξη συνταξιοδότησης, μαζί με το απόκομμα της επιταγής καταβολής της
σύνταξης κατά τον τελευταίο, πριν από την υποβολή
της δήλωσης, μήνα. Σε περίπτωση τέκνων αναπήρων ή
θυμάτων ειρηνικής περιόδου που είναι εν ενεργεία σχετική προς τούτο βεβαίωση του φορέα που υπηρετεί, και
(β) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου για την οικογενειακή τους κατάσταση ή βεβαίωση οικογενειακής
κατάστασης, που έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν την
υποβολή της αίτησης.
2.2 Τα τέκνα αναγνωρισμένων ως αγωνιστών Εθνικής
Αντίστασης, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας κατά το
χρόνο έκδοσης της παρούσας:
(α) Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Εφέδρων Πολεμιστών Αναπήρων, Θυμάτων και Αγωνιστών (Δ.Ε.Π.Α.Θ.Α.)
ή οικείας Νομαρχίας ότι ο πατέρας ή η μητέρα του/της
υποψηφίου/-ας έχει αναγνωριστεί ως αγωνιστής Εθνικής
Αντίστασης και
(β) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου για την οικογενειακή τους κατάσταση ή βεβαίωση οικογενειακής
κατάστασης, που έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν την
υποβολή της αίτησης.
2.3 Πολύτεκνοι και τα τέκνα τους:
(α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον
οικείο Δήμο ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που
έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν την υποβολή της αίτησης και
(β) Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.) που είναι σε ισχύ, από το
οποίο προκύπτει ρητά η πολυτεκνική ιδιότητα.
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2.4 Γονείς τριών τέκνων και τα τέκνα τους:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον
οικείο Δήμο ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης,
που έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν την υποβολή της
αίτησης, που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η
συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την κατά νόμο κτήση της ιδιότητας του τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης
οικογένειας [άρθρο 3 του ν. 3454/2006 (Α’ 75)].
Εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται επιπλέον:
α) Σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως
ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό
από τον οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η
ανωτέρω αναπηρία.
β) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του γάμου των γονέων ή διαζύγιο ή διακοπή της
έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή περισσότερα από τα τέκνα
έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους, ο/η υποψήφιος/α ως γονέας ή ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας,
πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (αντίγραφα
δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων) από τα οποία
να αποδεικνύεται ότι ο/η ίδιος/α ή ο γονέας του/ης, αντίστοιχα, έχει ή είχε μέχρι την ενηλικίωσή τους τη γονική
μέριμνα και επιμέλεια των ως άνω τέκνων.
Την ιδιότητα τρίτεκνου ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας
αποκτούν οι:
(α) Γονέας ή γονείς που έχουν γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους
ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετηθέντων ή εκτός
γάμου γεννηθέντων και
(β) Τα τέκνα αυτών όπου αυτό προβλέπεται.
Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με
οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά (67%)
και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής
κατάστασης.
2.5 Γι’ αυτούς που είναι ορφανοί από τον έναν ή και
από τους δύο γονείς ή τέκνα άγαμης μητέρας με ένα ή
δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον
οικείο Δήμο, ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης,
που έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν την υποβολή της
αίτησης, από το οποίο να προκύπτει:
(α) ο θάνατος του/των γονέα/γονέων και
(β) για την περίπτωση τέκνου/τέκνων άγαμης μητέρας, η μη αναγνώριση του/των τέκνου/τέκνων της, των
οποίων έχει τη γονική μέριμνα.
2.6 Γι’ αυτούς που έχουν γονείς ή τέκνα ή αδέλφια ή
συζύγους, που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς,
που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία
ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67% (δεν
συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό 67%):
(α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον
οικείο Δήμο ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης, που
έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν την υποβολή της αίτησης, από το οποίο να προκύπτει η συγγενική σχέση εξ
αίματος ή εξ αγχιστείας και
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(β) Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής, σύμφωνα
με το εκάστοτε ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας, το οποίο να είναι σε ισχύ κατά το έτος υποβολής της
αίτησης. Αν το πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής
δεν διασαφηνίζει τα κινητικά προβλήματα, αλλά μόνο
αναπηρία άνω του 67%, τότε συμπληρωματικά απαιτείται Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, με
υπογραφή και σφραγίδα Διευθυντού είτε Κλινικής Ε.Σ.Υ.
ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος αντίστοιχα, που θα βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη αναπηρία που
πιστοποιείται από την Υγειονομική Επιτροπή προκαλεί ή
συνδέεται με σοβαρά κινητικά προβλήματα.
Άρθρο 5
Έλεγχος και παραλαβή δικαιολογητικών
από τις Α.Ε.Ν.
1. Η παραλαβή από τις Α.Ε.Ν. των δικαιολογητικών των
υποψηφίων, πραγματοποιείται μόνο μέσα στα χρονικά
όρια που καθορίζονται για τον σκοπό αυτό από τη σχετική προκήρυξη και ολοκληρώνεται μετά από έλεγχο της
πληρότητας και κανονικότητάς τους.
2. Δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά
για οποιοδήποτε λόγο.
3. Δικαιολογητικά υποψηφίου/-ιας που είναι ελλιπή
δεν παραλαμβάνονται.
4. Η διαδικασία παραλαβής και ελέγχου των δικαιολογητικών στις Α.Ε.Ν. γίνεται από επιτροπές παραλαβής
των Α.Ε.Ν., όπως αναλυτικά περιγράφονται στη σχετική
προκήρυξη.
5. Οι Α.Ε.Ν. παραλαμβάνουν δικαιολογητικά που αφορούν μόνο στους Έλληνες υποψηφίους του άρθρου 3 του
παρόντος. Η κατάθεση δικαιολογητικών λοιπών κατηγοριών εισαγομένων (αλλοδαπών κ.λπ. του άρθρου 10 του
παρόντος) γίνεται απευθείας στο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.
ΑΚΤ./Δ.ΕΚ.Ν. Β’ από τους ενδιαφερόμενους.
Άρθρο 6
Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.)
Με τον ν. 4777/2021 (Α’ 25), θεσπίστηκε η Ελάχιστη
Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση. Η επίτευξη στις πανελλαδικές εξετάσεις
βαθμολογικής επίδοσης ίσης ή μεγαλύτερης της Ε.Β.Ε.
αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων στη
διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στις Σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ως συντελεστής της Ε.Β.Ε. για την εισαγωγή στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών, ορίζεται
η τιμή 0,80.
Άρθρο 7
Τρόπος επιλογής σπουδαστών/σπουδαστριών
1. Η επιλογή και ο καθορισμός σειράς προτεραιότητας
των υποψηφίων της Γενικής Κατηγορίας και των Ειδικών
Κατηγοριών, κατά ειδικότητα, γίνεται από το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως ο νόμος ορίζει. Το
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων
διαβιβάζει, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, τους
σχετικούς πίνακες επιτυχόντων στο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.
ΑΚΤ./Δ.ΕΚ.Ν. Β’ κατά ειδικότητα.
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Η ανακοίνωση των εισαγομένων ανά ειδικότητα γίνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,
όπως ο νόμος ορίζει.
2. Η τελική κατανομή όλων των εισαγομένων στις Σχολές των Α.Ε.Ν. γίνεται από το Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.
ΕΚ.Ν. Β’ ανάλογα με τη Γενική ή Ειδική Κατηγορία, στην
οποία ανήκουν, τη σειρά προτίμησης ειδικοτήτων και
αντίστοιχων Σχολών που έχουν δηλώσει και τον τελικό
βαθμό κατάταξής τους, ο οποίος εκφράζεται με προσέγγιση χιλιοστού.
3. Προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής
όλων των Κατηγοριών είναι ο/η υποψήφιος/-α να έχει
κριθεί υγειονομικά κατάλληλος/-η στις προκαταρκτικές
εξετάσεις που διενεργούνται, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία για τις Σχολές των Α.Ε.Ν. και καθορίζονται στη
σχετική προκήρυξη εισαγωγής.
4. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά την
έκδοση των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων διαβιβάζει στο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΚ.Ν. Β’,
σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, και τους σχετικούς
πίνακες επιλαχόντων κατά ειδικότητα.
5. Υποψήφιος/-α, ο/η οποίος/-α εισάγεται, σε οποιαδήποτε ειδικότητα, σύμφωνα με τους σχετικούς πίνακες επιτυχόντων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ της διαδικασίας επιλογής επιλαχόντων και
δεν συμπεριλαμβάνεται στους σχετικούς πίνακες επιλαχόντων της προηγούμενης παραγράφου.
Άρθρο 8
Διαδικασία παραλαβής και επαναληπτικών
ελέγχων των δικαιολογητικών των υποψηφίων Έκδοση τελικών αποτελεσμάτων
1. Η διαδικασία παραλαβής και επαναληπτικών ελέγχων των δικαιολογητικών από το Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.
ΑΚΤ./Δ.ΕΚ.Ν. Β’ γίνεται από επιτροπές, όπως αναλυτικά
περιγράφονται στη σχετική προκήρυξη.
2. Μετά την ολοκλήρωση των επαναληπτικών ελέγχων
των δικαιολογητικών των υποψηφίων, δημιουργείται
ηλεκτρονικό αρχείο υποψηφίων Γενικής Κατηγορίας και
Ειδικών Κατηγοριών ανά ειδικότητα, οι οποίοι/-ες έχουν
κριθεί υγειονομικά κατάλληλοι/-ες, το οποίο αποστέλλεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στη διαδικασία επιλογής μέσω
των πανελλαδικών εξετάσεων.
3. Μετά την επιβεβαίωση της ακρίβειας των εισαχθέντων στοιχείων του αρχείου (έντυπου και ηλεκτρονικού)
εισαγομένων της Γενικής Κατηγορίας και Ειδικών Κατηγοριών που έχουν αποσταλεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, εκδίδονται τα αποτελέσματα
εισαγωγής - κατανομής σπουδαστών/-στριών, με χρήση
μηχανογραφικής εφαρμογής που είναι εγκατεστημένη
στο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΚ.Ν.
Άρθρο 9
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων - Παρουσίαση
σπουδαστών/-στριών - Κάλυψη κενών θέσεων
1. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται με τοιχοκόλλησή
τους στα κτήρια του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. [(Πειραιάς,
Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1 - Ε2) και (Πειραιάς, Γρ. Λαμπρά-
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κη 150)] και αναρτώνται στο διαδίκτυο στις ηλεκτρονικές
διευθύνσεις http://www.ynanp.gr και http://www.hcg.
gr με μέριμνα του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Η.Δ.ΕΠ.
Β’/Γρ. Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Επίσης, εκδίδεται
σχετική ανακοίνωση τύπου με μέριμνα του Υ.ΝΑ.Ν.Π./
Γραφείου Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Οι υποψήφιοι
ενημερώνονται με αποκλειστικά δική τους ευθύνη για
τα προαναφερόμενα αποτελέσματα.
2. Σε κάθε Α.Ε.Ν. διαβιβάζονται πίνακες εισαγομένων
σε αυτή σπουδαστών/-στριών. Οι σπουδαστές/-στριες
που έχουν επιλεγεί υποχρεούνται να παρουσιαστούν για
εγγραφή και φοίτηση στις Σχολές τους, εντός δέκα (10)
εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανακοίνωσης
των αποτελεσμάτων, διαφορετικά αποκλείονται της εγγραφής τους στην Α.Ε.Ν.
3. Στην περίπτωση κατά την οποία μετά την παρέλευση
του χρόνου των δέκα (10) ημερών της προηγουμένης
παραγράφου προκύψουν κενές θέσεις, αυτές θα καλυφθούν για μία και μόνο φορά από υποψήφιους/-ες από
τους πίνακες επιλαχόντων που έχουν αποσταλεί από το
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται με τοιχοκόλλησή τους στα κτήρια
του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. [(Πειραιάς, Ακτή Βασιλειάδη
Πύλη Ε1 - Ε2) και (Πειραιάς, Γρ. Λαμπράκη 150)] και αναρτώνται στο διαδίκτυο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις
http://www.ynanp.gr και http://www.hcg.gr με μέριμνα
του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Η.Δ.ΕΠ. Β’/Γρ. Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται με
αποκλειστικά δική τους ευθύνη για τα προαναφερόμενα
αποτελέσματα. Σε κάθε Α.Ε.Ν. διαβιβάζονται πίνακες εισαγομένων σε αυτή σπουδαστών/-στριών προς κάλυψη
των κενών θέσεων. Οι σπουδαστές/-στριες που έχουν
επιλεγεί υποχρεούνται να παρουσιαστούν για εγγραφή
και φοίτηση στις Σχολές τους, εντός δέκα (10) εργάσιμων
ημερών από την επόμενη της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, διαφορετικά αποκλείονται της εγγραφής
τους στην Α.Ε.Ν. Τυχόν κενές θέσεις που, ενδεχομένως,
υπάρξουν κατά την εφαρμογή της παρούσης παραγράφου δεν θα καλυφθούν.
4. Οι εισαγόμενοι/-ες υποχρεούνται με την εγγραφή
τους να προσκομίσουν και καταθέσουν στη Γραμματεία
της Σχολής, στην οποία έχουν εισαχθεί για φοίτηση,
Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986
(Α’ 75), στην οποία δηλώνουν ότι δεν έχουν εγγραφεί
ή ότι δεν φοιτούν σε άλλη Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
5. Δικαιολογητικά υποψηφίων που δεν εισάγονται,
παραλαμβάνονται μόνο από την Α.Ε.Ν. στην οποία
υποβλήθηκαν με την αίτηση υποψηφιότητας κατόπιν
αιτήσεώς τους, με δική τους ευθύνη και έξοδα που τυχόν
απαιτηθούν. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν
εισήχθησαν διατηρούνται στο αρχείο της Α.Ε.Ν. στην
οποία υπεβλήθησαν και μετά από δύο (02) έτη από
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στο
πλαίσιο της σχετικής Προκήρυξης καταστρέφονται από
τριμελή Επιτροπή που συγκροτείται προς τούτο από τον
Διοικητή της εκάστοτε Α.Ε.Ν., εκτός αν υφίσταται εκκρεμής σχετική προσφυγή/δίκη, οπότε και διατηρούνται
μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης.
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Άρθρο 10
Κατ’ εξαίρεση εισαγωγή σπουδαστών/-στριών
1. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 2 και πέρα
από τον οριζόμενο κατά Σχολή αριθμό εισακτέων, εισάγονται στις Α.Ε.Ν., ανεξάρτητα από τη βαθμολογία τους,
οι παρακάτω κατηγορίες υποψηφίων:
1.1. Αλλοδαποί - Αλλογενείς: Στην κατηγορία αυτή
ανήκουν οι αλλοδαποί μη Έλληνες το γένος και την υπηκοότητα, που και οι δύο γονείς τους δεν είναι Έλληνες.
1.2. Κύπριοι ομογενείς: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν
Κύπριοι ομογενείς που ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς τους είναι Κύπριος στην καταγωγή.
1.3 Απόφοιτοι ομογενειακών σχολείων Τουρκίας (Κωνσταντινούπολης και Ίμβρου): Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι απόφοιτοι ομογενειακών σχολείων Τουρκίας που
ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς τους είναι Έλληνας
στην καταγωγή.
Άρθρο 11
Προϋποθέσεις εισαγωγής κατ’ εξαίρεση
σπουδαστών/-στριών
1. Για να γίνει, καταρχήν, δεκτή αίτηση οποιουδήποτε/
οποιασδήποτε υποψήφιου/-ας των κατ’ εξαίρεση εισαγομένων του άρθρου 10 σπουδαστών/-τριών, πρέπει:
α) να είναι ηλικίας μέχρι 27 ετών και
β) να έχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
το οποίο παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στις ανώτερες ή/
και ανώτατες σχολές της χώρας που το εκδίδει. Ειδικά
για τους απόφοιτους ομογενειακών σχολείων Τουρκίας
(Κωνσταντινούπολης και Ίμβρου), ο υποψήφιος πρέπει
να έχει τίτλο ή πιστοποιητικό/βεβαίωση σπουδών ομογενειακού σχολείου που επιτρέπει την πρόσβαση σε
ανώτερες ή/και ανώτατες σχολές της Ελλάδας.
2. Ειδικά για τους Αλλογενείς - Αλλοδαπούς, η εισαγωγή τους σε Α.Ε.Ν. γίνεται μόνον εφόσον υπάρχει σχετική
διακρατική συμφωνία ή πρωτόκολλο μορφωτικής συνεργασίας με τη χώρα του/της ενδιαφερόμενου/-ης ή η
υποψηφιότητά τους για επιλογή, προτείνεται επίσημα
από την αντίστοιχη Διπλωματική Αρχή.
3. Ο αριθμός των κατά κατηγορία και εθνικότητα εισαγόμενων κατ’ εξαίρεση στις Α.Ε.Ν. σπουδαστών/-στριών
του άρθρου 10 ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
4. Η κατανομή των εισαγόμενων κατ’ εξαίρεση σπουδαστών/-τριών του άρθρου 10, κατά Σχολή και Ειδικότητα,
πραγματοποιείται με Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από σχετική υγειονομική
εξέτασή τους, που γίνεται με μέριμνα του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.
ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΚ.Ν. από την Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ./ΠΕΙΡΑΙΑ, εκτός
των Κυπρίων για την υγειονομική εξέταση των οποίων
ισχύει η ρύθμιση της παρ. 5. Όσοι υποψήφιοι/-ες των
κατηγοριών αυτών κριθούν υγειονομικά κατάλληλοι/-ες,
κατανέμονται σε όλες τις Α.Ε.Ν. της χώρας ανάλογα με
τις δυνατότητες υποδοχής κάθε Α.Ε.Ν..
5. Οι Κύπριοι/-ες υποψήφιοι/-ες που επιλέγονται από
το Υφυπουργείο Ναυτιλίας Κύπρου για τις Α.Ε.Ν., υποβάλλονται σε υγειονομική εξέταση, σύμφωνα με τις
διατάξεις που ισχύουν για τους Έλληνες υποψήφιους.
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Η ανωτέρω εξέταση θα λαμβάνει χώρα στα κρατικά νοσοκομεία της Κύπρου, που ορίζονται από την Κυπριακή
Κυβέρνηση.
Η γνωμάτευση της υγειονομικής εξέτασης του άρθρου
4 του παρόντος συνυποβάλλεται στο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΚ.Ν. Β’ μαζί με τα άλλα δικαιολογητικά κάθε
υποψήφιου/-ας.
Άρθρο 12
Δικαιολογητικά υποψηφίων κατ’ εξαίρεση
εισαγομένων
1. Οι υποψήφιοι για κατ’ εξαίρεση εισαγωγή στις Α.Ε.Ν.
πρέπει να υποβάλουν, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται με απόφαση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τα πιο κάτω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά:
1.1. Αίτηση, όπως τα υποδείγματα «Α1», «Α2» και «Α3»
που επισυνάπτονται στον παρόντα κανονισμό.
1.2. Πιστοποιητικό γέννησης, με φωτογραφία του/της
υποψήφιου/-ας, θεωρημένη για την ταυτοπροσωπία.
1.3. Τίτλο απόλυσης από σχολείο δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λύκειο).
Αν ο τίτλος απόλυσης είναι από ξένο σχολείο, ο/η υποψήφιος/-α πρέπει να υποβάλει και βεβαίωση του σχολείου ή της αρμόδιας Εκπαιδευτικής Αρχής της ξένης χώρας
για τη δυνατότητα εισαγωγής του/της υποψηφίου/-ας
κατά περίπτωση σε ανώτατη ή/και ανώτερη Σχολή της
χώρας στην οποία υπάγεται το σχολείο.
Ειδικά για τους/τις απόφοιτους ομογενειακών σχολείων Τουρκίας (Κωνσταντινούπολης και Ίμβρου), ο/η
υποψήφιος/-α πρέπει να υποβάλει πιστοποιητικό/βεβαίωση σπουδών, βεβαίωση ότι το σχολείο ακολουθεί το
πρόγραμμα σπουδών της Τουρκίας και ο χορηγούμενος
τίτλος διασφαλίζει στον κάτοχο το δικαίωμα εισαγωγής
σε ανώτερες ή/και ανώτατες Σχολές, βεβαίωση ότι με
απόφαση των τουρκικών Εκπαιδευτικών Αρχών στα τέκνα Ελλήνων υπηκόων που σπουδάζουν σε ομογενειακά
σχολεία αντί τίτλου απόλυσης χορηγείται πιστοποιητικό/
βεβαίωση σπουδών.
1.4. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου της χώρας του/
της, το οποίο να έχει εκδοθεί το πολύ ένα τρίμηνο πριν
από την ημερομηνία υποβολής του, με εξαίρεση τους/
τις αποφοίτους ομογενειακών σχολείων Κωνσταντινούπολης και Ίμβρου Τουρκίας.
1.5. Αντίγραφο ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση
του Ελληνικού Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο να έχει
εκδοθεί το πολύ ένα τρίμηνο πριν από την ημερομηνία
υποβολής του (εξαιρούνται οι Κύπριοι και οι απόφοιτοι
ομογενειακών σχολείων Κωνσταντινούπολης και Ίμβρου
Τουρκίας που καταθέτουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση
κατά το υπόδειγμα αίτησης «Α2» και «Α3» αντίστοιχα).
1.6. Πιστοποιητικό γνώσης ελληνικής γλώσσας, από
αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας. Το
πιστοποιητικό αυτό δεν απαιτείται αν ο/η υποψήφιος/α έχει τίτλο απόλυσης από Ελληνικό Λύκειο ή αν είναι
Κύπριος Ομογενής ή απόφοιτος ομογενειακών σχολείων
Τουρκίας (Κωνσταντινούπολης και Ίμβρου).
1.7. Γνωμάτευση Υγειονομικής εξέτασης.
1.8. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
(Α’ 75), με την οποία να αποδέχεται ότι κατά τη διάρκεια
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του Α’ διδακτικού εξαμήνου θα εξεταστεί στην κολύμβηση και σε περίπτωση επανεξετάσεων και εκ νέου αποτυχίας θα απομακρύνεται από την Α.Ε.Ν.
2. Οι υποψήφιοι/-ες της κατηγορίας Αλλοδαπών - Αλλογενών υποβάλλουν όλα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1. Επιπλέον, δε, πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής
της οικείας χώρας για την υπηκοότητα και την καταγωγή
του/της υποψηφίου/-ας και των δύο γονέων του/της, από
το οποίο πρέπει να προκύπτει σαφώς, ότι κανένας από αυτούς δεν έχει Ελληνική καταγωγή και υπεύθυνη δήλωση,
ότι ο/η υποψήφιος/-α δεν είναι κάτοχος Πτυχίου Σχολής
ή Τμήματος της τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας.
Ο/Η υποψήφιος/-α κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών του/της πρέπει να έχει μαζί του/της διαβατήριο ή
την άδεια παραμονής, ώστε να αποδεικνύεται η νόμιμη
παρουσία του/της στην Ελλάδα.
3. Τα δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτά εάν δεν είναι
πλήρη. Επίσης, όσα από τα δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί από ξένη Αρχή, πρέπει να είναι επικυρωμένα από
Ελληνική Διπλωματική Αρχή στο εξωτερικό ή από το
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Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για το γνήσιο της υπογραφής αυτού που υπογράφει το έγγραφο και επίσημα
μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, με την επιφύλαξη
των διατάξεων των σχετικών διεθνών συμβάσεων που
έχουν κυρωθεί νομοθετικά από την χώρα μας.
Άρθρο 13
Ενδιαίτηση
Δυνατότητα ενδιαίτησης για τους σπουδαστές παρέχεται σε όλες τις Α.Ε.Ν., εκτός των Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου,
Α.Ε.Ν./Καλύμνου και Α.Ε.Ν./Μακεδονίας, ενώ για τις
σπουδάστριες δυνατότητα ενδιαίτησης παρέχεται στις
Α.Ε.Ν./Κρήτης, Α.Ε.Ν./Ηπείρου, Α.Ε.Ν./Κύμης και Α.Ε.Ν./
Οινουσσών.
Άρθρο 14
Αξιολόγηση
Οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις κατά τη
διάρκεια των σπουδών στις ΑΕΝ πραγματοποιούνται με
γραπτό τρόπο, όπως προβλέπεται στον οικείο Κανονισμό Σπουδών και στα αναλυτικά προγράμματα.
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ
1. ȳɿɲ ʏɻʆ ʐʋʉɴʉʄɼ ʏʀʏʄʘʆ, ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʙʆ ʃɲɿ ɴɸɴɲɿʙʍɸʘʆ, ɿʍʖʑʉʐʆ ʏɲ ɲʃʊʄʉʐɽɲ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ

ʏʉ ɳʌɽʌʉ 1 ʏʉʐ ʆ. 4250/2014 (Ȱʚ 74):
Ɉɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ
Ɉʀʏʄʉɿ, ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳ ʃɲɿ ɴɸɴɲɿʙʍɸɿʎ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ ʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ɶʀʆʉʆʏɲɿ
ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳ ɲʋʉɷɸʃʏɳ ʍɸ ɸʐʃʌɿʆɹʎ ʔʘʏʉɲʆʏʀɶʌɲʔʉ ɲʋʊ ɲʆʏʀɶʌɲʔʉ ɸɶɶʌɳʔʉʐ ʋʉʐ ɹʖɸɿ
ɸʋɿʃʐʌʘɽɸʀ ɲʋʊ ɷɿʃɻɶʊʌʉ ʃɲɿ ɲʋɲʌɲɿʏɼʏʘʎ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʍʐʆʉɷɸʑʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ɸʋʀʍɻʅɻ ʅɸʏɳʔʌɲʍɼ
ʏʉʐʎ ʍʏɻʆ ɸʄʄɻʆɿʃɼ ɶʄʙʍʍɲ, ɻ ʉʋʉʀɲ ɽɲ ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿ ʍɸ ɸʐʃʌɿʆɹʎ ʔʘʏʉɲʆʏʀɶʌɲʔʉ ʏɻʎ
ʋʌʘʏʊʏʐʋɻʎ ɼ ɸʐʃʌɿʆɹʎ ʔʘʏʉɲʆʏʀɶʌɲʔʉ ʏʉʐ ɲʃʌɿɴʉʑʎ ɲʆʏɿɶʌɳʔʉʐ.
ȸ ɸʋʀʍɻʅɻ ʅɸʏɳʔʌɲʍɼ ʏʉʐʎ ɶʀʆɸʏɲɿ ɲʋʊ:
x ɲʌʅʊɷɿɲ ʃɲʏɳ ʆʊʅʉ Ȱʌʖɼ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ ȵʇʘʏɸʌɿʃʙʆ ɼ
x ʏɻʆ Ʌʌɸʍɴɸʀɲ ɼ ʏʉ Ʌʌʉʇɸʆɸʀʉ ʏɻʎ ʇɹʆɻʎ ʖʙʌɲʎ ʍʏɻʆ ȵʄʄɳɷɲ ɼ
x ɲʋʊ ɷɿʃɻɶʊʌʉ ɼ ɲʋʊ ɳʅɿʍɽʉ ɸʌʅɻʆɹɲ ɷɿʉʌɿʍʅɹʆʉ ɴɳʍɸɿ ʏʉʐ ʆ. 148/1914 (Ȱʚ 25). ȵɿɷɿʃʙʎ,
ʊʅʘʎ, ʅɸʏɳ ʏʉʆ ʆɹʉ «Ⱦʙɷɿʃɲ ȴɿʃɻɶʊʌʘʆ» [ɳʌɽʌʉ 36, ʆ. 4194/2013 (Ȱʚ 208)], ʅɸʏɲʔʌɳʍɸɿʎ
ʇɸʆʊɶʄʘʍʍʘʆ ɸɶɶʌɳʔʘʆ ʋʉʐ ɶʀʆʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ɷɿʃɻɶʊʌʉ ʅɸʏɳ ʏɻʆ 27-09-2013 ɶʀʆʉʆʏɲɿ
ɷɸʃʏɹʎ, ɸʔʊʍʉʆ ʉ ɷɿʃɻɶʊʌʉʎ ɴɸɴɲɿʙʆɸɿ ʊʏɿ ʉ ʀɷɿʉʎ ɹʖɸɿ ɸʋɲʌʃɼ ɶʆʙʍɻ ʏɻʎ ɶʄʙʍʍɲʎ ɲʋʊ
ʃɲɿ ʋʌʉʎ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʅɸʏɹʔʌɲʍɸ.
Ɉɻʎ ɻʅɸɷɲʋɼʎ
ɲ) ȴɻʅʊʍɿɲ ɹɶɶʌɲʔɲ ɻʅɸɷɲʋɼʎ,
ɷɻʄɲɷɼ ɹɶɶʌɲʔɲ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ɸʃɷʉɽɸʀ ɲʋʊ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʃɲɿ ʔʉʌɸʀʎ ʏʉʐ ɷɻʅʊʍɿʉʐ ʃɲɿ ʏʉʐ ɸʐʌʑʏɸʌʉʐ
ɷɻʅʊʍɿʉʐ ʏʉʅɹɲ (ʋ.ʖ. ʏʀʏʄʉɿ ʍʋʉʐɷʙʆ – ɳɷɸɿɸʎ – ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳ – ɴɸɴɲɿʙʍɸɿʎ ʃ.ʄʋ.),
ʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ɶʀʆʉʆʏɲɿ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳ ɲʋʉɷɸʃʏɳ ʍɸ ɸʐʃʌɿʆɼ ʔʘʏʉɲʆʏʀɶʌɲʔɲ ʏʘʆ ʋʌʘʏʉʏʑʋʘʆ
ɸɶɶʌɳʔʘʆ ɼ ʏʘʆ ɲʃʌɿɴʙʆ ɲʆʏɿɶʌɳʔʘʆ ʏʉʐʎ.
ɴ) Ȼɷɿʘʏɿʃɳ ɹɶɶʌɲʔɲ ɻʅɸɷɲʋɼʎ,
ɷɻʄɲɷɼ ɹɶɶʌɲʔɲ ʋʉʐ ɷɸʆ ɸʃɷʀɷʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʃɲɿ ʔʉʌɸʀʎ ʏʉʐ ɷɻʅʊʍɿʉʐ ʃɲɿ ʏʉʐ ɸʐʌʑʏɸʌʉʐ
ɷɻʅʊʍɿʉʐ ʏʉʅɹɲ (ɸʃɷʀɷʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ɿɷɿʘʏɿʃʉʑʎ ʔʉʌɸʀʎ) ʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ɶʀʆʉʆʏɲɿ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳ
ɲʋʉɷɸʃʏɳ:
x ʍɸ ɸʐʃʌɿʆɼ ʔʘʏʉɲʆʏʀɶʌɲʔɲ ɲʋʊ ɲʆʏʀɶʌɲʔɲ ɿɷɿʘʏɿʃʙʆ ɸɶɶʌɳʔʘʆ, ʏɲ ʉʋʉʀɲ ɹʖʉʐʆ
ɸʋɿʃʐʌʘɽɸʀ ɲʋʊ ɷɿʃɻɶʊʌʉ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ
x ʍɸ ɸʐʃʌɿʆɼ ʔʘʏʉɲʆʏʀɶʌɲʔɲ ɲʋʊ ʏɲ ʋʌʘʏʊʏʐʋɲ ʊʍʘʆ ɿɷɿʘʏɿʃʙʆ ɸɶɶʌɳʔʘʆ ʔɹʌʉʐʆ
ɽɸʙʌɻʍɻ ɲʋʊ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʃɲɿ ʔʉʌɸʀʎ ʏʉʐ ɷɻʅʊʍɿʉʐ ʃɲɿ ʏʉʐ ɸʐʌʑʏɸʌʉʐ ɷɻʅʊʍɿʉʐ ʏʉʅɹɲ
(ʋ.ʖ. ɲʋʉʄʐʏɼʌɿʉ ɿɷɿʘʏɿʃʉʑ ʄʐʃɸʀʉʐ ʋʉʐ ʔɹʌɸɿ ʏɻ ɽɸʙʌɻʍɻ ʏɻʎ ɲʌʅʊɷɿɲʎ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻʎ
ȴɸʐʏɸʌʉɴɳɽʅɿɲʎ ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ Ʌɲɿɷɸʀɲʎ ʃɲɿ Ⱥʌɻʍʃɸʐʅɳʏʘʆ, ɿɲʏʌɿʃɼ
ɶʆʘʅɳʏɸʐʍɻ ʋʉʐ ʔɹʌɸɿ ɽɸʙʌɻʍɻ ɲʋʊ ɲʌʅʊɷɿʉ ɸʄɸɶʃʏɼ ɿɲʏʌʊ).
2. Ɉʉʆʀɺɸʏɲɿ ʊʏɿ, ɻ ʐʋʉɴʉʄɼ ɲʋʄʙʆ, ɸʐɲʆɳɶʆʘʍʏʘʆ ʔʘʏʉɲʆʏɿɶʌɳʔʘʆ, ɸʋɹʖɸɿ ɽɹʍɻ ʐʋɸʑɽʐʆɻʎ

ɷɼʄʘʍɻʎ ʏʉʐ ʐʋʉʗɻʔʀʉʐ, ʋɸʌʀ ʏɻʎ ɲʃʌʀɴɸɿɲʎ ʃɲɿ ɸɶʃʐʌʊʏɻʏɲʎ ʏʘʆ ʐʋʉɴɲʄʄʊʅɸʆʘʆ
ʔʘʏʉɲʆʏɿɶʌɳʔʘʆ ʃɲɿ ʘʎ ɸʃ ʏʉʑʏʉʐ ɸʇɿʍʙʆɸʏɲɿ ʅɸ ʏɻʆ ʐʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 8 ʏʉʐ ʆ.
1599/1986 (Ȱʚ 75). ɇʏɿʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ʐʋʉɴʉʄɼʎ ʋɲʌɲʋʉɿɻʅɹʆʘʆ ɼ ʋʄɲʍʏʙʆ ʔʘʏʉɲʆʏɿɶʌɳʔʘʆ,
ʋɹʌɲʆ ʏʘʆ ʋʉɿʆɿʃʙʆ ʃʐʌʙʍɸʘʆ ʋʉʐ ɽɲ ɸʋɿɴɳʄʄʉʆʏɲɿ, ɽɲ ɲʆɲʃɲʄɸʀʏɲɿ ʃɲɿ ɻ ʉɿʃɸʀɲ ʋʌɳʇɻ, ɶɿɲ
ʏɻʆ ɹʃɷʉʍɻ ʏɻʎ ʉʋʉʀɲʎ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɼɽɻʃɲʆ ʏɲ ʔʘʏʉɲʆʏʀɶʌɲʔɲ ɲʐʏɳ, ʃɲʏɳ ʏʉ ʅɹʌʉʎ ʋʉʐ ɲʔʉʌɳ
ʍʏʉʆ ɸʆ ʄʊɶʘ ʐʋʉʗɼʔɿʉ.
3. Ʉʋʉʐ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɻ ʐʋʉɴʉʄɼ ʋʉʄʄʙʆ ʐʋɸʐɽʑʆʘʆ ɷɻʄʙʍɸʘʆ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 8 ʏʉʐ ʆ. 1599/1986 (Ȱʚ

75) ɶɿɲ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɶɸɶʉʆʊʏʘʆ ɼ ʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ, ʃɲʏɳ ʏɲ ɲʆʘʏɹʌʘ, ɸʀʆɲɿ ɷʐʆɲʏʊʆ ʉɿ ɷɻʄʙʍɸɿʎ ɲʐʏɹʎ
ʆɲ ʋɸʌɿʄɻʔɽʉʑʆ ʍʘʌɸʐʏɿʃɳ ʍɸ ɹʆɲ ɹʆʏʐʋʉ ɷɼʄʘʍɻʎ ʏʉʐ ʆʊʅʉʐ ɲʐʏʉʑ.
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ȰȻɈȸɇȸ ȰȿȿɃȴȰɅɃɉ-ȰȿȿɃȳȵɁȸ
ɉɅɃȴȵȻȳɀȰ ''Ȱ1''

ɅɆɃɇ: ɉ.ɁȰ.Ɂ.Ʌ./Ȱ.ȿ.ɇ.-ȵȿ.ȰȾɈ./ȴ.ȵȾ.Ɂ. Ȳʚ
ȰȻɈȸɇȸ

ȵȺɁȻȾɃɈȸɈȰ ………………………
ȵɅɏɁɉɀɃ ………………………….
ɃɁɃɀȰ ……………………………..
ɃɁɃɀȰ ɅȰɈȵɆȰ ………………….

Ʌɲʌɲʃɲʄʙ ʆɲ ʅɸ ɷɸʖɽɸʀʏɸ ɶɿɲ ʔʉʀʏɻʍɻ ʍɸ Ȱʃɲɷɻʅʀɲ
ȵʅʋʉʌɿʃʉʑ Ɂɲʐʏɿʃʉʑ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ
…………………………………..……..….. (1),
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʋʉʐ ʏɻʆ ɷɿɹʋʉʐʆ.

ɃɁɃɀȰ ɀȸɈȵɆȰɇ ………………..
ɈɃɅɃɇ ȳȵɁɁȸɇȸɇ ………………..
ȵɈɃɇ ȳȵɁɁȸɇȸɇ ………………..
ȴ/Ɂɇȸ ȾȰɈɃȻȾȻȰɇ ɇɈȸɁ ȰȿȿɃȴȰɅȸ
………………………………………....
ȴ/Ɂɇȸ ȾȰɈɃȻȾȻȰɇ ɇɈȸɁ ȵȿȿȰȴȰ
………………………………………....
ɅȵɆȻɃɍȸ …………………………….
ɃȴɃɇ ………………………. Ȱʌɿɽ. ………

ȵʋɿʍʐʆɳʋʏʘ ʏɲ ʋɿʉ ʃɳʏʘ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ:
ɲ) Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ɶɹʆʆɻʍɻʎ (2).
ɴ) Ɉʀʏʄʉ ɲʋʊʄʐʍɻʎ ʅɸ ɴɸɴɲʀʘʍɻ (2).
ɶ) Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ Ʌʉɿʆɿʃʉʑ ɀɻʏʌʙʉʐ (2).
ɷ) Ȱʆʏʀɶʌɲʔʉ Ʌʉɿʆɿʃʉʑ ɀɻʏʌʙʉʐ ɶɿɲ ɷɿʃɲʍʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ
ɸ) Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ɶʆʙʍɻʎ ʏɻʎ ȵʄʄɻʆɿʃɼʎ ȳʄʙʍʍɲʎ (3).
ʍʏ) Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ʐʋɻʃʉʊʏɻʏɲʎ ʃɲɿ ʃɲʏɲɶʘɶɼʎ (2).
ɺ) ɉʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 8 ʏʉʐ ʆ. 1599/1986 ʊʏɿ ɷɸʆ
ɸʀʅɲɿ ʃɳʏʉʖʉʎ ʋʏʐʖʀʉʐ ɇʖʉʄɼʎ ɼ Ɉʅɼʅɲʏʉʎ ʏɻʎ ʏʌɿʏʉɴɳɽʅɿɲʎ
ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʏɻʎ ȵʄʄɳɷɲʎ.
ɻ) ȳʆʘʅɳʏɸʐʍɻ ɉɶɸɿʉʆʉʅɿʃɼʎ ɸʇɹʏɲʍɻʎ.
ɽ) ɉʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 8 ʏʉʐ ʆ. 1599/1986 ʊʏɿ
ɲʋʉɷɹʖʉʅɲɿ ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏʉʐ Ȱʚ ɷɿɷɲʃʏɿʃʉʑ ɸʇɲʅɼʆʉʐ
ʆɲ ɸʇɸʏɲʍʏʙ ʍʏɻʆ ʃʉʄʑʅɴɻʍɻ ʃɲɿ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʋʉʏʐʖʀɲʎ,
ʃɲʏʊʋɿʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆʘʆ ɸʋɲʆɸʇɸʏɳʍɸʘʆ, ʆɲ
ɲʋʉʅɲʃʌʐʆɽʙ ɲʋʊ ʏɻʆ ȰȵɁ.

ɈȸȿȵɌɏɁɃ …………………………….
………………………………….. 20…..
(Ɉʊʋʉʎ)
(ɍʌʉʆ/ɶʀɲ)

ɅȰɆȰɈȸɆȸɇȵȻɇ:
(1) Ʌʄʉɿɳʌʖʘʆ ɼ ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ
(2) ɇɸ ɸʋʀʍɻʅɻ ʅɸʏɳʔʌɲʍɻ
(3) ȴɸʆ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɸɳʆ ɹʖɸɿ ʏʀʏʄʉ ɲʋʊʄʐʍɻʎ ɲʋʊ ȵʄʄɻʆɿʃʊ
ȿʑʃɸɿʉ
Ƀ/ȸ ȰȻɈɏɁ/-ɃɉɇȰ

………………………..…….
(ʐʋʉɶʌɲʔɼ)
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ȰȻɈȸɇȸ ȾɉɅɆȻɏɁ ɃɀɃȳȵɁɏɁ
ɉɅɃȴȵȻȳɀȰ ''Ȱ2''

ɅɆɃɇ: ɉ.ɁȰ.Ɂ.Ʌ./Ȱ.ȿ.ɇ.-ȵȿ.ȰȾɈ./ȴ.ȵȾ.Ɂ. Ȳʚ
ȰȻɈȸɇȸ

ȵȺɁȻȾɃɈȸɈȰ ………………………
ȵɅɏɁɉɀɃ ………………………….
ɃɁɃɀȰ ……………………………..
ɃɁɃɀȰ ɅȰɈȵɆȰ ………………….

Ʌɲʌɲʃɲʄʙ ʆɲ ʅɸ ɷɸʖɽɸʀʏɸ ɶɿɲ ʔʉʀʏɻʍɻ ʍɸ Ȱʃɲɷɻʅʀɲ
ȵʅʋʉʌɿʃʉʑ Ɂɲʐʏɿʃʉʑ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ
………………………………..………..….. (1)
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʋʉʐ ʏɻʆ ɷɿɹʋʉʐʆ.

ɃɁɃɀȰ ɀȸɈȵɆȰɇ ………………..
ɈɃɅɃɇ ȳȵɁɁȸɇȸɇ ………………..
ȵɈɃɇ ȳȵɁɁȸɇȸɇ ………………..
ȴ/Ɂɇȸ ȾȰɈɃȻȾȻȰɇ ɇɈȸɁ ȾɉɅɆɃ

………………………………………....
ȴ/Ɂɇȸ ȾȰɈɃȻȾȻȰɇ ɇɈȸɁ ȵȿȿȰȴȰ
………………………………………....

ȵʋɿʍʐʆɳʋʏʘ ʏɲ ʋɿʉ ʃɳʏʘ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ:
ɲ) Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ɶɹʆʆɻʍɻʎ.
ɴ) Ɉʀʏʄʉ ɲʋʊʄʐʍɻʎ ʅɸ ɴɸɴɲʀʘʍɻ.
ɶ) Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ Ʌʉɿʆɿʃʉʑ ɀɻʏʌʙʉʐ.
ɷ) ɉʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ ʋɸʌʀ ʅɻ ʃɲʏɲɷʀʃɻʎ-ʔʐʄɳʃɿʍɻʎ ʍʏɻʆ
ȵʄʄɳɷɲ.
ɸ) ȳʆʘʅɳʏɸʐʍɻ ɉɶɸɿʉʆʉʅɿʃɼʎ ɸʇɹʏɲʍɻʎ.
ʍʏ) ɉʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 8 ʏʉʐ ʆ. 1599/1986 ʊʏɿ
ɲʋʉɷɹʖʉʅɲɿ ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏʉʐ Ȱʚ ɷɿɷɲʃʏɿʃʉʑ ɸʇɲʅɼʆʉʐ
ʆɲ ɸʇɸʏɲʍʏʙ ʍʏɻʆ ʃʉʄʑʅɴɻʍɻ ʃɲɿ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʋʉʏʐʖʀɲʎ,
ʃɲʏʊʋɿʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆʘʆ ɸʋɲʆɸʇɸʏɳʍɸʘʆ, ʆɲ
ɲʋʉʅɲʃʌʐʆɽʙ ɲʋʊ ʏɻʆ ȰȵɁ.

ɅȵɆȻɃɍȸ …………………………….
ɃȴɃɇ ………………………. Ȱʌɿɽ. ………
ɈȸȿȵɌɏɁɃ …………………………….
………………………………….. 20…..
(Ɉʊʋʉʎ)
(ɍʌʉʆ/ɶʀɲ)
ɅȰɆȰɈȸɆȸɇȸ:
Ɉɲ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ɸʃɷʉɽɸʀ ɲʋʊ ʇɹʆɸʎ Ȱʌʖɹʎ ɸʀʆɲɿ
ɸʋʀʍɻʅɲ ʅɸʏɲʔʌɲʍʅɹʆɲ ʃɲɿ ɸʋɿʃʐʌʘʅɹʆɲ.
(1) Ʌʄʉɿɳʌʖʘʆ ɼ ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ

Ƀ/ȸ ȰȻɈɏɁ/-ɃɉɇȰ

………………………..…….
(ʐʋʉɶʌɲʔɼ)
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ȰȻɈȸɇȸ ȰɅɃɌɃȻɈɏɁ ɃɀɃȳȵɁȵȻȰȾɏɁ ɇɍɃȿȵȻɏɁ ɈɃɉɆȾȻȰɇ
ɉɅɃȴȵȻȳɀȰ ''Ȱ3''

ɅɆɃɇ: ɉ.ɁȰ.Ɂ.Ʌ./Ȱ.ȿ.ɇ.-ȵȿ.ȰȾɈ./ȴ.ȵȾ.Ɂ. Ȳʚ
ȰȻɈȸɇȸ

ȵȺɁȻȾɃɈȸɈȰ ………………………
ȵɅɏɁɉɀɃ ………………………….
Ʌɲʌɲʃɲʄʙ ʆɲ ʅɸ ɷɸʖɽɸʀʏɸ ɶɿɲ ʔʉʀʏɻʍɻ ʍɸ Ȱʃɲɷɻʅʀɲ
ȵʅʋʉʌɿʃʉʑ Ɂɲʐʏɿʃʉʑ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ

ɃɁɃɀȰ ……………………………..
ɃɁɃɀȰ ɅȰɈȵɆȰ ………………….

………………………………..………..….. (1)
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʋʉʐ ʏɻʆ ɷɿɹʋʉʐʆ.

ɃɁɃɀȰ ɀȸɈȵɆȰɇ ………………..

ɈɃɅɃɇ ȳȵɁɁȸɇȸɇ ………………..

ɈȸȿȵɌɏɁɃ …………………………….

ȵʋɿʍʐʆɳʋʏʘ ʏɲ ʋɿʉ ʃɳʏʘ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ:
ɲ) Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ɶɹʆʆɻʍɻʎ.
ɴ) Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ/Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ʍʋʉʐɷʙʆ.
ɶ) Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ʊʏɿ, ʏʉ ʍʖʉʄɸʀʉ ɲʃʉʄʉʐɽɸʀ ʏʉ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ
ʍʋʉʐɷʙʆ ʏɻʎ Ɉʉʐʌʃʀɲʎ ʃɲɿ ʉ ʖʉʌɻɶʉʑʅɸʆʉʎ ʏʀʏʄʉʎ
ɷɿɲʍʔɲʄʀɺɸɿ ʍʏʉʆ ʃɳʏʉʖʉ ʏʉ ɷɿʃɲʀʘʅɲ ɸɿʍɲɶʘɶɼʎ ʍɸ
ɲʆʙʏɸʌɸʎ ɼ/ʃɲɿ ɲʆʙʏɲʏɸʎ ɇʖʉʄɹʎ.
ɷ) Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ʋʘʎ ʅɸ ɲʋʊʔɲʍɻ ʏʘʆ ʏʉʐʌʃɿʃʙʆ
ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ Ȱʌʖʙʆ ʍʏɲ ʏɹʃʆɲ ɸʄʄɼʆʘʆ ʐʋɻʃʊʘʆ ʋʉʐ
ʍʋʉʐɷɳɺʉʐʆ ʍɸ ʉʅʉɶɸʆɸɿɲʃɳ ʍʖʉʄɸʀɲ ɲʆʏʀ ʏʀʏʄʉʐ ɲʋʊʄʐʍɻʎ
ʖʉʌɻɶɸʀʏɲɿ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ/ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʍʋʉʐɷʙʆ.
ɸ) ɉʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ ʋɸʌʀ ʅɻ ʃɲʏɲɷʀʃɻʎ-ʔʐʄɳʃɿʍɻʎ ʍʏɻʆ
ȵʄʄɳɷɲ.
ʍʏ) ȳʆʘʅɳʏɸʐʍɻ ɉɶɸɿʉʆʉʅɿʃɼʎ ɸʇɹʏɲʍɻʎ.
ɺ) ɉʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 8 ʏʉʐ ʆ. 1599/1986 ʊʏɿ
ɲʋʉɷɹʖʉʅɲɿ ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏʉʐ Ȱʚ ɷɿɷɲʃʏɿʃʉʑ ɸʇɲʅɼʆʉʐ
ʆɲ ɸʇɸʏɲʍʏʙ ʍʏɻʆ ʃʉʄʑʅɴɻʍɻ ʃɲɿ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʋʉʏʐʖʀɲʎ,
ʃɲʏʊʋɿʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆʘʆ ɸʋɲʆɸʇɸʏɳʍɸʘʆ, ʆɲ
ɲʋʉʅɲʃʌʐʆɽʙ ɲʋʊ ʏɻʆ ȰȵɁ.

………………………………….. 20…..
(Ɉʊʋʉʎ)
(ɍʌʉʆ/ɶʀɲ)
ɅȰɆȰɈȸɆȸɇȸ:
Ɉɲ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ɸʃɷʉɽɸʀ ɲʋʊ ʇɹʆɸʎ Ȱʌʖɹʎ ɸʀʆɲɿ
ɸʋʀʍɻʅɲ ʅɸʏɲʔʌɲʍʅɹʆɲ ʃɲɿ ɸʋɿʃʐʌʘʅɹʆɲ.
(1) Ʌʄʉɿɳʌʖʘʆ ɼ ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ
Ƀ/ȸ ȰȻɈɏɁ/-ɃɉɇȰ

………………………..…….

(ʐʋʉɶʌɲʔɼ)»

Άρθρο δεύτερο
Καταργούμενες διατάξεις
Καταργούμε κάθε προηγούμενη σχετική απόφαση.
Η απόφαση αυτή μαζί με τον Κανονισμό να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 15 Απριλίου 2022
Οι Υπουργοί
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