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Α Π Ο Φ Α  Η  
 
         Ο  Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ο                                                    Η  Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ο   

          ΝΑΤΣΙΛΙΑ                               ΠΑΙΔΕΙΑ  
       ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ      ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
 
Ζχοντασ υπόψθ: 
1. Σισ διατάξεισ: 

α) Σθσ παρ. 1 του άρκρου 22 του ν. 2638/1998 (Αϋ 204), όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 19, 
παράγραφοσ 4δ του Ν. 2819/2000 (Αϋ 84) και αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 1, παρ. 9, ςτοιχείο εϋ 
του ν. 2909/2001 (Αϋ 90). 
β) Σου άρκρου 1 του ν. 380/1976 «Περί ειςαγωγισ εισ τασ Δθμοςίασ χολάσ Εμπορικοφ Ναυτικοφ 
υποψθφίων ειδικϊν τινϊν Κατθγοριϊν» (Αϋ 178), όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 1 του άρκρου 
31 του ν. 4256/2014 (Αϋ 92). 
γ) Σου ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λφκειο, πρόςβαςθ των αποφοίτων του ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, 
αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 188), όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει. 
δ) Σου ν. 3488/2006 «Εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ ανδρϊν και γυναικϊν όςον αφορά 
ςτθν πρόςβαςθ ςτθν απαςχόλθςθ, ςτθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και ανζλιξθ, ςτουσ όρουσ και 
ςτισ ςυνκικεσ εργαςίασ και άλλεσ ςυναφείσ διατάξεισ» (Αϋ 191). 
ε) Σου ν. 3475/2006 «Οργάνωςθ και λειτουργία τθσ δευτεροβάκμιασ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ 
και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 146). 
ςτ) Σου ν. 3748/2009 «Πρόςβαςθ ςτθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ των κατόχων απολυτθρίου 
Επαγγελματικοφ Λυκείου και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 29). 
η) Σου ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ- Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ νομικϊν προςϊπων 
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα – Σροποποιιςεισ διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Αϋ 161) και 
λοιπζσ ρυκμίςεισ» (Αϋ 74). 
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θ) Σου ν.δ. 187/1973 «Περί κϊδικοσ Δθμοςίου Ναυτικοφ Δικαίου» (Αϋ 261), όπωσ ζχει τροποποιθκεί 
και ιςχφει. 
κ) Σθσ αρικ. Μ 3614.1/03/01/29.5.2001 απόφαςθσ υπουργϊν Εκνικισ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων 
και Εμπορικισ Ναυτιλίασ «Ζνταξθ των Ακαδθμιϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ χολϊν Πλοιάρχων και 
Μθχανικϊν ςτισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 2525/1997 (Αϋ 188), όπωσ 
αντικαταςτάκθκε με το ν. 2909/2001 (Αϋ 90)» (Βϋ 734).   
ι) Σθσ αρικ. Μ 3611.2/01/2004/21.4.2004 απόφαςθσ υπουργοφ Εμπορικισ Ναυτιλίασ 
«Χαρακτθριςμόσ των Ακαδθμιϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ (ΑΕΝ) ανάλογα με τον τρόπο φοίτθςθσ των 
ςπουδαςτϊν τουσ» (Βϋ 602). 
ια) Σου άρκρου 90 του Κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά όργανα που 
κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του π.δ. 63/2005 (Αϋ 98), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 
ιβ) Σου π.δ. 70/2015 «Αναςφςταςθ των Τπουργείων…..» (Αϋ 114). 
ιγ) Σου π.δ. 83/2019 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν 
Τπουργϊν και Τφυπουργϊν» (Αϋ 121). 
ιδ) Σου π.δ. 13/2018 «Οργανιςμόσ Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ» (Αϋ 26). 
ιε) Σου ν. 4610/2019 «υνζργειεσ Πανεπιςτθμίων και Σ.Ε.Ι., πρόςβαςθ ςτθν τριτοβάκμια 
εκπαίδευςθ, πειραματικά ςχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτουσ και λοιπζσ διατάξεισ» (Αϋ 70). 
ιςτ) Tου ν. 4635/2019 «Επενδφω ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 167). 
ιη) Σου ν. 4186/2013 «Αναδιάρκρωςθ τθσ Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και λοιπζσ διατάξεισ» (Αϋ 
193), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 
ιθ) Σου ν. 4452/2017 «Ρφκμιςθ κεμάτων του Κρατικοφ Πιςτοποιθτικοφ Γλωςςομάκειασ, τθσ Εκνικισ 
Βιβλιοκικθσ τθσ Ελλάδασ και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 17). 
ικ) Σου άρκρου 45 του ν. 4264/2014 «Θζματα Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ» 
(Αϋ 118). 
κ) Σου ν. 4327/2015 «Επείγοντα μζτρα για τθν Πρωτοβάκμια, Δευτεροβάκμια και Σριτοβάκμια 
Εκπαίδευςθ και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 50).  
κα) Σων παρ. 1, 2 και 4 του άρκρου 74 του ν. 4485/2017 «Οργάνωςθ και λειτουργία τθσ ανϊτατθσ 
εκπαίδευςθσ, ρυκμίςεισ για τθν ζρευνα και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 114). 
κβ) Σου άρκρου 32 του ν. 4521/2018 «Κδρυςθ Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ και άλλεσ διατάξεισ» 
(Αϋ 38). 
κγ) Σθσ αρικ. Φ.251/25089/Α5/20-2-2020 απόφαςθσ Τπουργοφ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων 
«Πρόςβαςθ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, διαδικαςίεσ και όργανα ςχετικά με τισ πανελλαδικζσ 
εξετάςεισ Γενικοφ Λυκείου από το 2020 και εφεξισ, με το “νζο” ςφςτθμα του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 
Αϋ), όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 100 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Αϋ) και με το άρκρο 165 του ν. 
4635/2019 (ΦΕΚ 167 Αϋ)» (Βϋ 643). 
κδ) Σθσ αρικ. Φ.253/11812/Α5/2020 απόφαςθσ υπουργοφ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων «Κατάταξθ 
των χολϊν, των Σμθμάτων και των Ειςαγωγικϊν Κατευκφνςεων Σμθμάτων ςτα Επιςτθμονικά 
Πεδία του άρκρου 4Α του Ν. 4186/2013(Αϋ 193) όπωσ αυτό προςτζκθκε με τθν παρ. 5 και 2 του 
άρκρου 100 του ν. 4610/2019 (Αϋ 70)» (Βϋ 345), θ οποία ιςχφει και για το ΠΑΛΑΙΟ ςφςτθμα, ωσ προσ 
τα 4 επιςτθμονικά πεδία. 
κε) Σθσ αρικ. Φ.153/146454/Α5/20-09-2019 απόφαςθσ υπουργοφ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων 
«Κακοριςμόσ πανελλαδικά εξεταηόμενων μακθμάτων αποφοίτων Επαγγελματικοφ Λυκείου για 
πρόςβαςθ ςτθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ ςχολικοφ ζτουσ 2019-2020» (Βϋ 3612). 
κςτ) Σθσ αρικ. Φ.253/193309/Α5/09-12-2015 απόφαςθσ υπουργοφ Παιδείασ, Ζρευνασ και 
Θρθςκευμάτων «Πρόςβαςθ ςτθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ υποψθφίων με τισ Πανελλαδικζσ 
Εξετάςεισ Γενικοφ Λυκείου του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Αϋ/2013), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει» 
(Βϋ 2647). 
κη) Σθσ αρικ. Φ.253/142542/Α5/31-08-2017 απόφαςθσ υπουργοφ Παιδείασ, Ζρευνασ και 
Θρθςκευμάτων «Ζνταξθ των χολϊν, των Σμθμάτων και των Ειςαγωγικϊν Κατευκφνςεων ςτα 
Επιςτθμονικά Πεδία του άρκρου 3 του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ. Αϋ) όπωσ τροποποιικθκε με τισ 
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παρ. 1 και 2 του άρκρου 74 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Αϋ) και ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ 
μακθμάτων» (Βϋ 2995), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
κθ) Σθσ αρικ. Φ.153/79899/Α5/21.05.2019 απόφαςθσ Τπουργοφ και Τφυπουργοφ Παιδείασ, 
Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων «Πρόςβαςθ αποφοίτων Επαγγελματικοφ Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ςε ποςοςτά 
κζςεων του ςυνολικοφ αρικμοφ ειςακτζων ςε χολζσ, Σμιματα και Ειςαγωγικζσ κατευκφνςεισ 
Σμθμάτων των Πανεπιςτθμίων, τθσ ΑΠΑΙΣΕ, των Ανϊτερων χολϊν Σουριςτικισ  Εκπ/ςθσ (ΑΣΕ), 
των Ανϊτερων  τρατιωτικϊν  χολϊν  Τπαξιωματικϊν των Ενόπλων Δυνάμεων, τθσ  χολισ 
Αςτυφυλάκων, τθσ χολισ Πυροςβεςτϊν, τθσ χολισ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και των χολϊν τθσ 
Ακαδθμίασ  Εμπορικοφ Ναυτικοφ (ΑΕΝ) για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2019-2020 και εφεξισ», (Βϋ 1904 
και Βϋ 1940 διορκϊςεισ ςφαλμάτων), όπωσ τροποποιικθκε με τθν αρικ. 
Φ.153/40138/Α5/23.03.2020 απόφαςθ Τπουργοφ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων (Βϋ 1106 και Βϋ 
1501 διορκϊςεισ ςφαλμάτων).  
κκ) Σθσ αρικ. Φ.253.1/67067/Α5/2-6-2020 απόφαςθσ Τπουργοφ Παιδείασ και  Θρθςκευμάτων 
«υμπλιρωςθ τθσ αρικμ. Φ.253.1/56061/Α5/14-5-2020 Τπουργικισ Απόφαςθσ με κζμα: 
Κακοριςμόσ αρικμοφ ειςακτζων ςπουδαςτϊν ςτισ χολζσ, ςτα Σμιματα και ςτισ Ειςαγωγικζσ 
Κατευκφνςεισ Σμθμάτων τθσ Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για το ακαδ. ζτοσ 2020-2021 (ΦΕΚ 1853 
Βϋ)». 
 

2. Σθν αρικ. 01/ 26-05-2020 γνϊμθ του υμβουλίου Ναυτικισ Εκπαίδευςθσ. 
 

3. Σο γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ τθσ παροφςθσ δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του Κρατικοφ 
Προχπολογιςμοφ,  

 
Α π ο φ α ς ί η ο υ μ ε  

 
1. Κυρϊνουμε τον Κανονιςμό Ειςαγωγισ ςπουδαςτϊν/ςπουδαςτριϊν ςτισ Ακαδθμίεσ Εμπορικοφ 

Ναυτικοφ για το εκπαιδευτικό ζτοσ 2020-2021, ωσ ακολοφκωσ: 
 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΕΙΑΓΩΓΗ ΠΟΤΔΑΣΩΝ/ΠΟΤΔΑΣΡΙΩΝ 
ΣΙ ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 

 
Άρκρο 1 

Αρικμόσ ειςακτζων  
1. Κακορίηουμε τον αρικμό των ςπουδαςτϊν/ςπουδαςτριϊν που κα ειςαχκοφν ςτισ Α.Ε.Ν. 

Πλοιάρχων και Μθχανικϊν κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2020-2021 ςε 994 (528 Πλοίαρχοι και 466 
Μθχανικοί). 

2. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ κακορίηεται ο αρικμόσ των 
ειςαγομζνων ςπουδαςτϊν/ςπουδαςτριϊν ανά χολι των Α.Ε.Ν., κακϊσ και οι θμερομθνίεσ υποβολισ 
δικαιολογθτικϊν και υγειονομικϊν εξετάςεων.  

Με όμοια απόφαςθ ρυκμίηονται τα κζματα ελζγχου τθσ γνϊςθσ κολφμβθςθσ των 
ςπουδαςτϊν/ςπουδαςτριϊν που τελικά κα ειςαχκοφν ςτισ χολζσ των Α.Ε.Ν., κακϊσ και θ διαδικαςία 
αποκλειςμοφ από τθν ειςαγωγι, ςε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ κατάκεςθσ από υποψιφιο/-α 
ςπουδαςτι/-ςτρια ΑΕΝ παράτυπων ι ανακριβϊν Δικαιολογθτικϊν. 
 

Άρκρο 2 
Προζλευςθ υποψθφίων - Κατανομι κζςεων 

1. ΓΕΝΙΚH ΚΑΣΗΓΟΡΙA 
Οι κατά το άρκρο 1 του παρόντοσ Κανονιςμοφ ειςαγόμενοι ςπουδαςτζσ/ςπουδάςτριεσ καλφπτουν 
ποςοςτό 100% του ςυνολικοφ αρικμοφ ειςακτζων και περιλαμβάνει υποψθφίουσ/-ιεσ 
ςυμμετζχοντεσ/-ουςεσ ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ του Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων και 
κατανζμονται ωσ ακολοφκωσ: 
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1.1.α. ε ποςοςτό 65% του ςυνολικοφ αρικμοφ ειςακτζων, προερχόμενουσ από θμεριςια Γενικά 
Λφκεια από τα επιςτθμονικά πεδία Θετικϊν και Σεχνολογικϊν Επιςτθμϊν και Επιςτθμϊν Οικονομίασ 
και Πλθροφορικισ (2ο και 4ο) και ςυγκεκριμζνα: 

i. ποςοςτό 0,90 X 0,9049 Χ 65 = 52,93665% από θμεριςια Γενικά Λφκεια από τα επιςτθμονικά 
πεδία Θετικϊν και Σεχνολογικϊν Επιςτθμϊν και Επιςτθμϊν Οικονομίασ και Πλθροφορικισ (2ο και 
4ο), με τουσ όρουσ και προχποκζςεισ που ιςχφουν το ςχολικό ζτοσ 2019 – 2020. 
ii. ποςοςτό 0,90 Χ 0,0951 Χ 65 = 5,56335% από θμεριςια Γενικά Λφκεια από τα επιςτθμονικά 
πεδία Θετικϊν Επιςτθμϊν και Σεχνολογικϊν Επιςτθμϊν (2ο και 4ο), με τουσ όρουσ, 
προχποκζςεισ, εξεταςτζα φλθ και διαδικαςίεσ, που ίςχυςαν το ςχολικό ζτοσ 2018 – 2019. 
iii. ποςοςτό 0,10 Χ 65 = 6,5% από κατόχουσ Βεβαίωςθσ υμμετοχισ των δφο τελευταίων ετϊν 
χωρίσ νζα εξζταςθ. 
 
Επιπλζον των κζςεων αυτϊν, ποςοςτό 1% κα καλφπτεται από υποψιφιουσ Εςπερινϊν Γενικϊν 

Λυκείων. Επί των κζςεων που αντιςτοιχοφν ςτο ποςοςτό αυτό, το 13,66% αυτϊν κα καλφπτεται από 
υποψθφίουσ Εςπερινϊν ΓΕΛ με το ςφςτθμα που ίςχυςε το ςχολικό ζτοσ 2018-2019 (παλαιό ςφςτθμα). 
 
1.1.β. ε ποςοςτό 35% του ςυνολικοφ αρικμοφ ειςακτζων, προερχόμενουσ από θμεριςια 
Επαγγελματικά Λφκεια όλων των τομζων και ςυγκεκριμζνα:  

i. ποςοςτό 0,90 Χ 35 = 31,5% από θμεριςια Επαγγελματικά Λφκεια όλων των τομζων, με τουσ 
όρουσ, προχποκζςεισ, εξεταςτζα φλθ και διαδικαςίεσ που ιςχφουν το ςχολικό ζτοσ 2019-2020. 
ii. ποςοςτό 0,10 Χ 35 = 3,5% από κατόχουσ Βεβαίωςθσ υμμετοχισ των δφο τελευταίων ετϊν 
χωρίσ νζα εξζταςθ. 

 
Επιπλζον των κζςεων αυτϊν, ποςοςτό 1% κα καλφπτεται από υποψιφιουσ Εςπερινϊν 

Επαγγελματικϊν Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).  
    
2. ΕΙΔΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ 
Κακ’ υπζρβαςθ του εκάςτοτε κακοριηόμενου αρικμοφ ειςακτζων ςπουδαςτϊν/-ςτριϊν ςτισ 
Ακαδθμίεσ Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Α.Ε.Ν.), ειςάγονται υποχρεωτικϊσ, κατά τθ μεταξφ τουσ ςειρά 
επιτυχίασ, εφόςον ςυγκεντρϊνουν τθ βακμολογικι βάςθ επιτυχίασ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ: 

2.1. Μζχρι ποςοςτοφ δζκα τοισ εκατό (10%) υποψιφιων εκ τζκνων ι αδελφϊν αναπιρων και 
κυμάτων πολζμου και Εκνικισ Αντίςταςθσ, τζκνων ι αδελφϊν αναπιρων και κυμάτων ειρθνικισ 
περιόδου ωσ και υποψθφίων που είναι πολφτεκνοι, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 του ν. 1910/1944 
(Αϋ 229), όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 6 του ν. 3454/2006 (Αϋ 75), κακϊσ 
και υποψθφίων τζκνων των ανωτζρω πολυτζκνων. Η πολυτεκνικι ιδιότθτα διατθρείται ιςοβίωσ 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 3 του άρκρου 6 του ν. 3454/2006 (Αϋ 75). 

2.2. Μζχρι ποςοςτοφ τρία τοισ εκατό (3%) υποψιφιων γονζων και τζκνων πολυμελϊν οικογενειϊν 
με τρία ηϊντα τζκνα από νόμιμο γάμο ι νομιμοποιθκζντα ι νομίμωσ αναγνωριςκζντα ι 
υιοκετθκζντα, ςυμπεριλαμβανομζνων των περιπτϊςεων άγαμων μθτζρων με τρία μθ 
αναγνωριςκζντα ηϊντα τζκνα χωρίσ να λαμβάνονται υπόψθ θλικιακά όρια για τθν απόκτθςθ τθσ 
ιδιότθτασ αυτισ. 

2.3. Μζχρι ποςοςτοφ δφο τοισ εκατό (2%) υποψιφιων (α) ορφανϊν από τον ζνα ι και από τουσ 
δφο γονείσ ι τζκνων άγαμθσ μθτζρασ με ζνα ι δφο μθ αναγνωριςκζντα τζκνα, (β) με γονείσ, τζκνα, 
αδζλφια, ςυηφγουσ που είναι τυφλοί ι κωφάλαλοι ι νεφροπακείσ, που υποβάλλονται ςε 
αιμοκάκαρςθ ι πάςχουν από μυϊκι δυςτροφία Duchenne ι ανικουν ςτθν κατθγορία ατόμων με 
ειδικζσ ανάγκεσ επειδι ζχουν κινθτικά προβλιματα οφειλόμενα ςε αναπθρία άνω του 67%. 

2.4. ε περίπτωςθ φπαρξθσ κενϊν κζςεων των ανωτζρω 2.1, 2.2 και 2.3 περιπτϊςεων, αυτζσ 
ςυμπλθρϊνονται από υποψιφιουσ τθσ Γενικισ Κατθγορίασ. 

2.5. Οι υποψιφιοι/-εσ των ανωτζρω 2.1, 2.2 και 2.3 παραγράφων κάκε Γενικισ Κατθγορίασ με 
βάςθ τον τελικό βακμό κατάταξισ τουσ, καταλαμβάνουν κζςεισ Γενικισ Κατθγορίασ και μόνο εφόςον 
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δεν επιλεγοφν ςτθ Γενικι Κατθγορία, τότε καταλαμβάνουν τισ κζςεισ τθσ Ειδικισ Κατθγορίασ που 
προκθρφςςονται γι’ αυτοφσ/-ζσ. 

 
3. ΓΕΝΙΚΑ 

Οι τυχόν κενζσ κζςεισ που κα προκφψουν από τισ παρ. 1.1.α.ι και 1.1.β.ι τθσ Γενικισ Κατθγορίασ 
μεταφζρονται ςτουσ υποψθφίουσ γενικισ επιλογισ των παρ. 1.1.α. 

 
Άρκρο 3 

Γενικά Προςόντα υποψθφίων 
Κάκε υποψιφιοσ/-α πρζπει να ςυγκεντρϊνει τα πιο κάτω προςόντα: 

1. Να ζχει ςυμμετάςχει ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ του Τπουργείου Παιδείασ και 
Θρθςκευμάτων. 

2. Να ζχει τθν Ελλθνικι Ικαγζνεια και να είναι γραμμζνοσ/-θ ςτα μθτρϊα αρρζνων ι 
Δθμοτολόγια Διμου ι Κοινότθτασ. 

3. Να μθν ζχει υπερβεί το 27ο ζτοσ τθσ θλικίασ του/τθσ, όριο που κεωρείται ότι ςυμπλθρϊνεται 
κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου του ζτουσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ (γεννθκζντεσ από 01-01-1993 και 
μεταγενζςτερα).  

4. Να είναι κατά γνωμοδότθςθ αρμόδιασ υγειονομικισ επιτροπισ ικανόσ/-ι ςωματικά και 
πνευματικά για το ναυτικό επάγγελμα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που ιςχφουν για κάκε ειδικότθτα. 

5. Να μθν ζχει τιμωρθκεί με ςτζρθςθ των πολιτικϊν του/τθσ δικαιωμάτων και να μθν ζχει 
καταδικαςτεί για κακοφργθμα ι ςε φυλάκιςθ ανϊτερθ του εξαμινου κακ’ υποτροπι ι μεγαλφτερθ 
του εξαμινου για λακρεμπόριο ι λακρεμπόριο ναρκωτικϊν ι για παράβαςθ του νόμου περί 
προςταςίασ του Εκνικοφ Νομίςματοσ ι για αδίκθμα αναφερόμενο ςτθν επί του πλοίου υπθρεςία και 
να μθν ζχει ςτερθκεί οριςτικά το δικαίωμα άςκθςθσ του ναυτικοφ επαγγζλματοσ. 

 
Άρκρο 4 

Δικαιολογθτικά Τποψθφίων 
Γενικι Κατθγορία 
1. Όλοι οι υποψιφιοι/-εσ πρζπει να δθλϊςουν τισ Α.Ε.Ν. ςτο μθχανογραφικό δελτίο του Τπουργείου 
Παιδείασ και Θρθςκευμάτων και να υποβάλλουν επιπροςκζτωσ αίτθςθ θλεκτρονικά, μζςω τθσ 
ιςτοςελίδασ του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ. (τθν αίτθςθ δθλϊνονται 
ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ όλεσ οι χολζσ τθσ μίασ ι και των δφο ειδικοτιτων που ζχουν δθλωκεί ςτο 
μθχανογραφικό του Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων). Επιπλζον, πρζπει μζςα ςτθν 
προκεςμία που κα ορίηεται από τθ ςχετικι προκιρυξθ να υποβάλλουν ςε οποιαδιποτε Α.Ε.Ν. τα πιο 
κάτω δικαιολογθτικά: 

1.1 Γνωμοδότθςθ υγειονομικισ επιτροπισ από τθν οποία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που ιςχφουν 
για κάκε ειδικότθτα, να προκφπτει ότι ο/θ υποψιφιοσ/-α είναι ςωματικά και πνευματικά 
κατάλλθλοσ/-θ για φοίτθςθ ςε χολι τθσ μίασ ι και των δφο ειδικοτιτων. 

Για τθν υγειονομικι εξζταςθ των υποψθφίων και τθν ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ υγειονομικισ 
καταλλθλότθτασ, για τθν ειδικότθτα Πλοιάρχων ι Μθχανικϊν ι και για τισ δφο ειδικότθτεσ, αρμόδια 
είναι θ ΤΕΑΝΕΘ του τόπου κατοικίασ κάκε υποψθφίου/-ασ. Η υγειονομικι εξζταςθ των υποψθφίων 
γίνεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του π.δ. 591/1975 (Αϋ 191), όπωσ τροποποιικθκε με το π.δ. 64/1984 
(Αϋ 21) και του π.δ. 436/1989 (Αϋ 188). 

Οι υποψιφιοι/-εσ παραπζμπονται για εξζταςθ ςτισ κατά τόπουσ ΤΕΑΝΕΘ με τθν ίδια διαδικαςία 
που ιςχφει για τουσ απογραφόμενουσ ναυτικοφσ δθλαδι με παραπεμπτικό τθσ πλθςιζςτερθσ ςτον 
τόπο κατοικίασ τουσ απογράφουςασ Αρχισ (ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ./ΔΝΕΡ 1ο ι Λιμενικισ Αρχισ). 

Οι δαπάνεσ υγειονομικισ εξζταςθσ των υποψθφίων, βαρφνουν τουσ/τισ ίδιουσ/ίδιεσ και οι 
ςχετικζσ υποχρεϊςεισ τουσ κακορίηονται ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.  

Οι γνωμοδοτιςεισ των ΤΕΑΝΕΘ είναι οριςτικζσ και ανζκκλθτεσ. 
1.2. Τπεφκυνθ διλωςθ κατά το άρκρο 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (Αϋ 75), με τθν οποία να 

αποδζχεται ότι εφόςον τελικά ειςαχκεί ςε Α.Ε.Ν., κατά τθ διάρκεια του Αϋ διδακτικοφ εξαμινου κα 
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εξεταςτεί ςτθν κολφμβθςθ και ςε περίπτωςθ επανεξετάςεων και εκ νζου αποτυχιϊν κα 
απομακρφνεται από τθν Α.Ε.Ν. 

1.3. Φωτοαντίγραφο δελτίου εξεταηόμενου/-θσ ςτισ Πανελλαδικζσ εξετάςεισ. 
1.4. Φωτοαντίγραφο και των δφο όψεων δελτίου ταυτότθτασ. 
1.5. Βεβαίωςθ ΑΜΚΑ ι προςκόμιςθ οποιουδιποτε δικαιολογθτικοφ που αναγράφει τον ΑΜΚΑ. 

 
ΠΡΟΘΕΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ 

ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ 
Οι υποψιφιοι/-εσ που ανικουν ςτισ Ευεργετικζσ Διατάξεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2 

του άρκρου 2 του παρόντοσ [που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του ν. 380/1976 (Αϋ 178), όπωσ 
αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 1 του άρκρου 31 του ν. 4256/2014 (Αϋ 92)], εφόςον δθλϊνουν ότι 
επικυμοφν να κάνουν χριςθ του ςχετικοφ ευεργετιματοσ υποβάλουν απαραίτθτα και τα ακόλουκα 
κατά περίπτωςθ ςυμπλθρωματικά δικαιολογθτικά, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ.  

 
1. Σα τζκνα αναπιρων και κυμάτων πολζμου, κακϊσ και αναπιρων ι κυμάτων ειρθνικισ 

περιόδου που είναι ςτθν ενζργεια ι ζχει ςυνταξιοδοτθκεί για το λόγο αυτό: 
(α) Βεβαίωςθ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ ότι θ οικογζνεια του υποψθφίου 

ςυνταξιοδοτείται για τον ανωτζρω λόγο ι Τπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ 75) 
του ςυνταξιοδοτοφμενου, ςτθν οποία αναφζρεται ο αρικμόσ, θ χρονολογία ζκδοςθσ και το όργανο 
που εξζδωςε τθν πράξθ ςυνταξιοδότθςθσ, μαηί με το απόκομμα τθσ επιταγισ καταβολισ τθσ ςφνταξθσ 
κατά τον τελευταίο, πριν από τθν υποβολι τθσ διλωςθσ, μινα. 

(β) Πιςτοποιθτικό του οικείου Διμου για τθν οικογενειακι τουσ κατάςταςθ ι βεβαίωςθ 
οικογενειακισ κατάςταςθσ που χορθγείται από τα ΚΕΠ μζςω του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ 
υςτιματοσ Εκνικοφ Δθμοτολογίου *(ΟΠΕΔ)−ΚΤΑ 7228/2014 (Βϋ 457)], που ζχει εκδοκεί εντόσ 
εξαμινου πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ, ι ςχετικι Τπεφκυνθ Διλωςθ κατά το άρκρο 8 παρ. 4 του ν. 
1599/86. 

 
2. Σα τζκνα αναγνωριςμζνων ωσ αγωνιςτϊν Εκνικισ Αντίςταςθσ, βάςει τθσ ιςχφουςασ 

νομοκεςίασ κατά το χρόνο ζκδοςθσ τθσ παροφςασ: 
(α) Πιςτοποιθτικό τθσ Διεφκυνςθσ Εφζδρων Πολεμιςτϊν Αναπιρων, Θυμάτων και Αγωνιςτϊν 

(ΔΕΠΑΘΑ) ι οικείασ Νομαρχίασ ότι ο πατζρασ ι θ μθτζρα του υποψθφίου ζχει αναγνωριςτεί ωσ 
αγωνιςτισ Εκνικισ Αντίςταςθσ. 

(β) Πιςτοποιθτικό του οικείου Διμου για τθν οικογενειακι τουσ κατάςταςθ ι βεβαίωςθ 
οικογενειακισ κατάςταςθσ που χορθγείται από τα ΚΕΠ μζςω του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ 
υςτιματοσ Εκνικοφ Δθμοτολογίου *(ΟΠΕΔ)−ΚΤΑ 7228/2014 (Βϋ 457)], που ζχει εκδοκεί εντόσ 
εξαμινου πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ, ι ςχετικι Τπεφκυνθ Διλωςθ κατά το άρκρο 8 παρ. 4 του ν. 
1599/1986 (Αϋ 75). 

 
3. Πολφτεκνοι και τα τζκνα τουσ: 
(α) Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ από το Διμο ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ 

που χορθγείται από τα ΚΕΠ μζςω του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Εκνικοφ 
Δθμοτολογίου *(ΟΠΕΔ)−ΚΤΑ 7228/2014 (Βϋ 457)], που ζχει εκδοκεί εντόσ εξαμινου πριν τθν υποβολι 
τθσ αίτθςθσ και  

(β) πιςτοποιθτικό τθσ Ανϊτατθσ υνομοςπονδίασ Πολυτζκνων Ελλάδοσ (Α..Π.Ε.) που είναι ςε ιςχφ 
από το οποίο προκφπτει ρθτά θ πολυτεκνικι ιδιότθτα. 

 
4. Γονείσ τριϊν τζκνων και τα τζκνα τουσ:  
Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ από το Διμο ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ 

που χορθγείται από τα ΚΕΠ μζςω του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Εκνικοφ 
Δθμοτολογίου *(ΟΠΕΔ)−ΚΤΑ 7228/2014 (Βϋ 457)], που ζχει εκδοκεί εντόσ εξαμινου πριν τθν υποβολι 
τθσ αίτθςθσ, που περιζχει όλα τα γεγονότα των οποίων θ ςυνδρομι αποτελεί προχπόκεςθ για τθν 
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κατά νόμο κτιςθ τθσ ιδιότθτασ του τρίτεκνου γονζα ι τζκνου τρίτεκνθσ οικογζνειασ [άρκρο 3, ν. 
3454/2006 (Αϋ 75)+. 

Εκτόσ από το πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ απαιτείται επιπλζον: 
α) ε περίπτωςθ αναπθρίασ τζκνου ςε ποςοςτό εξιντα επτά τοισ εκατό (67%) και άνω ιςοβίωσ, 

ανεξαρτιτωσ θλικίασ και οικογενειακισ κατάςταςθσ, πιςτοποιθτικό από τον οικείο φορζα με το οποίο 
να βεβαιϊνεται θ ανωτζρω αναπθρία. 

β) τισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ ζχει επζλκει ακφρωςθ του γάμου των γονζων ι διαηφγιο ι 
διακοπι τθσ ζγγαμθσ ςυμβίωςθσ ι ζνα ι περιςςότερα από τα τζκνα ζχουν γεννθκεί χωρίσ γάμο των 
γονζων τουσ, ο/θ υποψιφιοσ/α ωσ γονζασ ι ωσ τζκνο τρίτεκνθσ οικογζνειασ, πρζπει να προςκομίςει 
αποδεικτικά ςτοιχεία (αντίγραφα δικαςτικϊν αποφάςεων ι άλλων πράξεων) από τα οποία να 
αποδεικνφεται ότι ο/θ ίδιοσ/α ι ο γονζασ του/θσ, αντίςτοιχα, ζχει ι είχε μζχρι τθν ενθλικίωςι τουσ τθ 
γονικι μζριμνα και επιμζλεια των ωσ άνω τζκνων. 

Σθν ιδιότθτα τρίτεκνου ι τζκνου τρίτεκνθσ οικογζνειασ αποκτοφν οι: 
(α) Γονζασ ι γονείσ που ζχουν γονικι μζριμνα και επιμζλεια τριϊν παιδιϊν από τον ίδιο ι 

διαφορετικοφσ γάμουσ ι νομίμωσ αναγνωριςκζντων ι υιοκετθκζντων  ι εκτόσ γάμου γεννθκζντων 
και  

(β) Σα τζκνα αυτϊν όπου αυτό προβλζπεται. 
τα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τζκνα με οποιαδιποτε αναπθρία ςε ποςοςτό εξιντα επτά 
(67%) και άνω ιςοβίωσ, ανεξαρτιτωσ θλικίασ και οικογενειακισ κατάςταςθσ.    
  

5. Γι’ αυτοφσ που είναι ορφανοί από τον ζναν ι και από τουσ δφο γονείσ ι τζκνα άγαμθσ μθτζρασ 
με ζνα ι δφο μθ αναγνωριςκζντα τζκνα: 

Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ από το Διμο, ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ 
που χορθγείται από τα ΚΕΠ μζςω του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Εκνικοφ 
Δθμοτολογίου *(ΟΠΕΔ)−ΚΤΑ 7228/2014 (Βϋ 457)], που ζχει εκδοκεί εντόσ εξαμινου πριν τθν υποβολι 
τθσ αίτθςθσ, από το οποίο να προκφπτει:  

(α) ο κάνατοσ του/των γονζων και,  
(β) για τθν περίπτωςθ τζκνου/τζκνων άγαμθσ μθτζρασ, θ μθ αναγνϊριςθ του/των τζκνων τθσ, των 

οποίων ζχει τθ γονικι μζριμνα. 
 

6.  Γι’ αυτοφσ που ζχουν γονείσ ι τζκνα ι αδζλφια ι ςυηφγουσ, που είναι τυφλοί ι κωφάλαλοι ι 
νεφροπακείσ, που υποβάλλονται ςε αιμοκάκαρςθ, ι πάςχουν από μυϊκι δυςτροφία Duchenne ι 
ανικουν ςτθν κατθγορία ατόμων ειδικϊν αναγκϊν επειδι ζχουν κινθτικά προβλιματα οφειλόμενα ςε 
αναπθρία άνω του 67% (δεν ςυμπεριλαμβάνεται το ποςοςτό 67%): 

(α) Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ από το Διμο ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ 
που χορθγείται από τα ΚΕΠ μζςω του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Εκνικοφ 
Δθμοτολογίου *(ΟΠΕΔ)−ΚΤΑ 7228/2014 (Βϋ 457)], που ζχει εκδοκεί εντόσ εξαμινου πριν τθν υποβολι 
τθσ αίτθςθσ, από το οποίο να προκφπτει θ ςυγγενικι ςχζςθ εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ και  

(β) Πιςτοποιθτικό Τγειονομικισ Επιτροπισ, ςφμφωνα με το εκάςτοτε ιςχφον ςφςτθμα 
πιςτοποίθςθσ αναπθρίασ, το οποίο να είναι ςε ιςχφ κατά το ζτοσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ. Αν το 
πιςτοποιθτικό Τγειονομικισ Επιτροπισ δεν διαςαφθνίηει τα κινθτικά προβλιματα, αλλά μόνο 
αναπθρία άνω του 67%, τότε ςυμπλθρωματικά απαιτείται Ιατρικι γνωμάτευςθ από Δθμόςιο 
Νοςοκομείο, με υπογραφι και ςφραγίδα Διευκυντοφ είτε Κλινικισ ΕΤ ι Εργαςτθρίου ι 
Πανεπιςτθμιακοφ Σμιματοσ αντίςτοιχα, που κα βεβαιϊνει ότι θ ςυγκεκριμζνθ αναπθρία που 
πιςτοποιείται από τθν Τγειονομικι Επιτροπι προκαλεί ι ςυνδζεται με ςοβαρά κινθτικά προβλιματα. 
 

Άρκρο 5 
Ζλεγχοσ και παραλαβι δικαιολογθτικϊν από τισ ΑΕΝ 

Η παραλαβι από τισ Α.Ε.Ν. των δικαιολογθτικϊν των υποψθφίων, πραγματοποιείται μόνο μζςα 
ςτα χρονικά όρια που κακορίηονται για τον ςκοπό αυτό από τθ ςχετικι προκιρυξθ και ολοκλθρϊνεται 
μετά από ζλεγχο τθσ πλθρότθτασ και κανονικότθτάσ τουσ. 
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Δεν γίνονται δεκτά ςυμπλθρωματικά δικαιολογθτικά για οποιοδιποτε λόγο.  
 

Δικαιολογθτικά υποψθφίου/-ιασ που είναι ελλιπι δεν παραλαμβάνονται. 
 

Η διαδικαςία παραλαβισ και ελζγχου των δικαιολογθτικϊν ςτισ Α.Ε.Ν. κα γίνεται από επιτροπζσ 
παραλαβισ των ΑΕΝ, όπωσ αναλυτικά κα περιγράφονται ςτθ ςχετικι προκιρυξθ. 
 

Οι Α.Ε.Ν. κα παραλαμβάνουν δικαιολογθτικά που αφοροφν μόνο ςτουσ Ζλλθνεσ υποψθφίουσ του 
άρκρου 3. Η κατάκεςθ δικαιολογθτικϊν λοιπϊν κατθγοριϊν ειςαγομζνων (αλλοδαπϊν κ.λπ., άρκρο 9 
παρόντοσ) γίνεται απευκείασ ςτο ΤΝΑΝΠ/Α.Λ.-ΕΛ.ΑΚΣ./ΔΕΚΝ Βϋ από τουσ ενδιαφερόμενουσ. 

 
Άρκρο 6 

Σρόποσ επιλογισ ςπουδαςτϊν/ςπουδαςτριϊν 
1. Η επιλογι και ο κακοριςμόσ ςειράσ προτεραιότθτασ των υποψθφίων τθσ Γενικισ Κατθγορίασ  

και Ειδικϊν Κατθγοριϊν κατά ειδικότθτα κα γίνει από το Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, 
όπωσ ο νόμοσ ορίηει. Σο Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων μετά τθν ζκδοςθ των αποτελεςμάτων 
των πανελλαδικϊν εξετάςεων κα διαβιβάςει, ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι, τουσ ςχετικοφσ 
πίνακεσ επιτυχόντων ςτο Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./Δ.ΕΚ.Ν. Βϋ κατά ειδικότθτα. 

Η ανακοίνωςθ των ειςαγομζνων ανά ειδικότθτα κα γίνει από το Τπουργείο Παιδείασ και 
Θρθςκευμάτων, όπωσ ο νόμοσ ορίηει. 

 
2. Η τελικι κατανομι όλων των ειςαγομζνων ςτισ χολζσ των Α.Ε.Ν. γίνεται από το 

Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. ανάλογα με τθ Γενικι ι Ειδικι Κατθγορία, ςτθν οποία ανικουν, τθ ςειρά 
προτίμθςθσ ειδικοτιτων και αντίςτοιχων χολϊν που ζχουν δθλϊςει και τον τελικό βακμό κατάταξισ 
τουσ, ο οποίοσ εκφράηεται με προςζγγιςθ χιλιοςτοφ. 
     

3. Προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία επιλογισ όλων των Κατθγοριϊν είναι ο/θ 
υποψιφιοσ/-α να ζχει κρικεί υγειονομικά κατάλλθλοσ/-θ ςτισ προκαταρκτικζσ εξετάςεισ που 
διενεργοφνται ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία για τισ χολζσ των Α.Ε.Ν. και κακορίηονται ςτθ 
ςχετικι προκιρυξθ ειςαγωγισ. 

 
4. Σο Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων μετά τθν ζκδοςθ των αποτελεςμάτων των 

πανελλαδικϊν εξετάςεων κα διαβιβάςει, ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι, και  ςχετικοφσ πίνακεσ 
επιλαχόντων ςτο Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./Δ.ΕΚ.Ν. Βϋ κατά ειδικότθτα. 

 
5. Τποψιφιοσ/-α, ο/θ οποίοσ/-α ειςάγεται, ςε οποιαδιποτε ειδικότθτα, ςφμφωνα με τουσ 

ςχετικοφσ πίνακεσ επιτυχόντων του Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, ΑΠΟΚΛΕΙΕΣΑΙ τθσ 
διαδικαςίασ επιλογισ επιλαχόντων και δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτουσ ςχετικοφσ πίνακεσ επιλαχόντων 
τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου. 

 
Άρκρο 7 

Διαδικαςία παραλαβισ και επαναλθπτικϊν ελζγχων από ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ./ΔΕΚΝ Βϋ των 
δικαιολογθτικϊν των υποψθφίων - ζκδοςθ τελικϊν αποτελεςμάτων. 

Η διαδικαςία παραλαβισ και επαναλθπτικϊν ελζγχων των δικαιολογθτικϊν από το 
Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./Δ.ΕΚ.Ν. κα γίνεται από επιτροπζσ, όπωσ αναλυτικά κα περιγράφονται ςτθ 
ςχετικι προκιρυξθ. 

1. Μετά τθν ολοκλιρωςθ των επαναλθπτικϊν ελζγχων των δικαιολογθτικϊν των υποψθφίων, 
δθμιουργείται θλεκτρονικό αρχείο υποψθφίων Γενικισ Κατθγορίασ και Ειδικϊν Κατθγοριϊν ανά 
ειδικότθτα, οι οποίοι/-εσ ζχουν κρικεί υγειονομικά κατάλλθλοι/-εσ, το οποίο αποςτζλλεται ςτο 
Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, προκειμζνου να χρθςιμοποιθκεί ςτθ διαδικαςία επιλογισ 
μζςω των πανελλαδικϊν εξετάςεων. 
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2. Μετά τθν επιβεβαίωςθ τθσ ακρίβειασ των ειςαχκζντων ςτοιχείων  του αρχείου (ζντυπου και 
θλεκτρονικοφ) ειςαγομζνων  τθσ Γενικισ Κατθγορίασ και Ειδικϊν Κατθγοριϊν που ζχουν αποςταλεί 
από το Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, εκδίδονται τα αποτελζςματα ειςαγωγισ – κατανομισ 
ςπουδαςτϊν/-ςτριϊν, με χριςθ μθχανογραφικισ εφαρμογισ που είναι εγκατεςτθμζνθ ςτο 
ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ./ΔΕΚΝ. 

 
Άρκρο 8 

Ανακοίνωςθ αποτελεςμάτων – Παρουςίαςθ ςπουδαςτϊν/-ςτριϊν – Κάλυψθ κενϊν κζςεων 
1. Σα αποτελζςματα ανακοινϊνονται με τοιχοκόλλθςι τουσ ςτα καταςτιματα του ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-

ΕΛ.ΑΚΣ. [(Πειραιάσ, Ακτι Βαςιλειάδθ Πφλθ Ε1 – Ε2) και (Πειραιάσ, Γρ. Λαμπράκθ 150)] και αναρτϊνται 
ςτο διαδίκτυο ςτισ θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ http://www.ynanp.gr και http://www.hcg.gr με μζριμνα 
του ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ./ΔΗΔΕΠ Βϋ/Γρ. Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ. Επίςθσ, εκδίδεται ςχετικι 
ανακοίνωςθ τφπου με μζριμνα του ΤΝΑΝΠ/Γραφείου Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ και Δθμοςίων 
χζςεων. 

2. ε κάκε Α.Ε.Ν. διαβιβάηονται πίνακεσ ειςαγομζνων ςε αυτι ςπουδαςτϊν/ςπουδαςτριϊν. Οι 
ςπουδαςτζσ/ςπουδάςτριεσ που ζχουν επιλεγεί υποχρεοφνται να παρουςιαςτοφν για εγγραφι και 
φοίτθςθ ςτισ χολζσ τουσ, εντόσ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ ανακοίνωςθσ των 
αποτελεςμάτων, διαφορετικά αποκλείονται τθσ εγγραφισ τουσ ςτθν ΑΕΝ. 

3. τθν περίπτωςθ κατά τθν οποία μετά τθν παρζλευςθ του χρόνου των δζκα θμερϊν τθσ 
προθγουμζνθσ παραγράφου προκφψουν κενζσ κζςεισ, αυτζσ κα καλυφκοφν για μία και μόνο φορά 
από υποψιφιουσ/-εσ από τουσ πίνακεσ επιλαχόντων που ζχουν αποςταλεί από το Τπουργείο 
Παιδείασ και Θρθςκευμάτων. Συχόν κενζσ κζςεισ που, ενδεχομζνωσ, υπάρξουν κατά τθν εφαρμογι 
τθσ παροφςθσ παραγράφου δεν κα καλυφκοφν. 

4. Οι ειςαγόμενοι/-εσ υποχρεοφνται με τθν εγγραφι τουσ να προςκομίςουν και κατακζςουν ςτθ 
Γραμματεία τθσ χολισ, ςτθν οποία ζχουν ειςαχκεί για φοίτθςθ, Τπεφκυνθ διλωςθ κατά το άρκρο 8 
παρ. 4 του ν. 1599/1986 (Αϋ 75), ςτθν οποία κα δθλϊνουν ότι δεν ζχουν εγγραφεί ι φοιτοφν ςε άλλθ 
χολι Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 

5. Δικαιολογθτικά υποψθφίων που δεν ειςάγονται, παραλαμβάνονται μόνο από τθν ΑΕΝ ςτθν 
οποία υποβλικθκαν με τθν αίτθςθ υποψθφιότθτασ. 

 
Άρκρο 9 

Κατ’ εξαίρεςθ ειςαγωγι ςπουδαςτϊν/-ςτριϊν 
1. Κατ’ εξαίρεςθ των διατάξεων του άρκρου 2 και πζρα από τον οριηόμενο κατά χολι αρικμό 

ειςακτζων, γράφονται ςτισ Α.Ε.Ν., ανεξάρτθτα από τθ βακμολογία τουσ, οι παρακάτω κατθγορίεσ 
υποψθφίων: 

1.1. Αλλοδαποί - Αλλογενείσ: τθν κατθγορία αυτι ανικουν οι αλλοδαποί μθ Ζλλθνεσ το γζνοσ 
και τθν υπθκοότθτα, που και οι δφο γονείσ τουσ δεν είναι Ζλλθνεσ. 

1.2. Κφπριοι ομογενείσ: τθν κατθγορία αυτι ανικουν Κφπριοι ομογενείσ που ο ζνασ 
τουλάχιςτον από τουσ γονείσ τουσ είναι Κφπριοσ ςτθν καταγωγι. 

1.3  Απόφοιτοι ομογενειακϊν ςχολείων Σουρκίασ (Κωνςταντινοφπολθσ και Κμβρου) που ο ζνασ 
τουλάχιςτον από τουσ γονείσ τουσ είναι Ζλλθνασ ςτθν καταγωγι. 

 
Άρκρο 10 

Προχποκζςεισ ειςαγωγισ κατ’ εξαίρεςθ ςπουδαςτϊν/-ςτριϊν 
1. Για να γίνει καταρχιν δεκτι αίτθςθ οποιουδιποτε/οποιαςδιποτε υποψιφιου/-ασ των κατ’ 

εξαίρεςθ ειςαγομζνων του άρκρου 9 ςπουδαςτϊν/-τριϊν, πρζπει:  
α) να είναι θλικίασ μζχρι 27 ετϊν και  
β) να ζχει απολυτιριο δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ το οποίο παρζχει δικαίωμα ειςαγωγισ 

ςτισ ανϊτερεσ ςχολζσ τθσ χϊρασ που το εκδίδει. Ειδικά για τουσ απόφοιτουσ ομογενειακϊν 
ςχολείων Σουρκίασ (Κωνςταντινοφπολθσ και Κμβρου), ο υποψιφιοσ πρζπει να ζχει τίτλο ι 

http://www.ynanp.gr/
http://www.hcg.gr/
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πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ ςπουδϊν ομογενειακοφ ςχολείου που επιτρζπει τθν πρόςβαςθ ςε 
ανϊτερεσ και ανϊτατεσ ςχολζσ τθσ Ελλάδασ.  
2. Ειδικά για τουσ Αλλογενείσ - Αλλοδαποφσ, θ ειςαγωγι τουσ ςε Α.Ε.Ν. γίνεται μόνον εφόςον 

υπάρχει ςχετικι διακρατικι ςυμφωνία ι πρωτόκολλο μορφωτικισ ςυνεργαςίασ με τθ χϊρα του/τθσ 
ενδιαφερόμενου/-θσ ι θ υποψθφιότθτά τουσ για επιλογι, προτείνεται επίςθμα από τθν αντίςτοιχθ 
Διπλωματικι Αρχι. 

3. Ο αρικμόσ των κατά κατθγορία και εκνικότθτα ειςαγόμενων κατ’ εξαίρεςθ ςτισ Α.Ε.Ν. 
ςπουδαςτϊν/-ςτριϊν του άρκρου 9 ορίηεται με Κοινι Απόφαςθ των Τπουργϊν Εξωτερικϊν και 
Ναυτιλίασ & Νθςιωτικισ Πολιτικισ. 

4. Η κατανομι των ειςαγόμενων κατ’ εξαίρεςθ ςπουδαςτϊν/-τριϊν του άρκρου 9, κατά χολι και 
Ειδικότθτα, πραγματοποιείται με Απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, μετά 
από ςχετικι Τγειονομικι εξζταςι τουσ, που γίνεται με μζριμνα του ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ./ΔΕΚΝ από 
τθν ΤΕΑΝΕΘ/ΠΕΙΡΑΙΑ, εκτόσ των Κυπρίων για τθν υγειονομικι εξζταςθ των οποίων ιςχφει θ ρφκμιςθ 
τθσ παρ. 5. Όςοι υποψιφιοι/-εσ των κατθγοριϊν αυτϊν κρικοφν υγειονομικά κατάλλθλοι/-εσ, 
κατανζμονται ςε όλεσ τισ Α.Ε.Ν. τθσ χϊρασ ανάλογα με τισ δυνατότθτεσ υποδοχισ κάκε ΑΕΝ.  

5. Οι Κφπριοι/-εσ υποψιφιοι/-εσ που επιλζγονται από το Τπουργείο Μεταφορϊν , Επικοινωνιϊν  
και Ζργων Κφπρου για τισ Α.Ε.Ν., υποβάλλονται ςε υγειονομικι εξζταςθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
που ιςχφουν για τουσ Ζλλθνεσ υποψιφιουσ. Η ανωτζρω εξζταςθ κα λαμβάνει χϊρα ςτα κρατικά 
νοςοκομεία τθσ Κφπρου, που ορίηονται από τθν Κυπριακι Κυβζρνθςθ. 

Η γνωμάτευςθ τθσ υγειονομικισ εξζταςθσ του άρκρου 4 του παρόντοσ ςυνυποβάλλεται ςτο 
ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ./ΔΕΚΝ Βϋ μαηί με τα άλλα δικαιολογθτικά κάκε υποψιφιου/-ασ. 

 
Άρκρο 11 

Δικαιολογθτικά υποψθφίων κατ’ εξαίρεςθ ειςαγομζνων 
1. Οι υποψιφιοι για κατ’ εξαίρεςθ ειςαγωγι ςτισ Α.Ε.Ν. πρζπει να υποβάλλουν, μζςα ςτθν 

προκεςμία που ορίηεται με απόφαςθ του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, τα πιο 
κάτω, κατά περίπτωςθ, δικαιολογθτικά: 

1.1. Αίτθςθ, όπωσ τα υποδείγματα «Α1», «Α2» και «Α3» που επιςυνάπτονται του παρόντοσ 
κανονιςμοφ. 

1.2. Πιςτοποιθτικό γζννθςθσ, με φωτογραφία του υποψιφιου, κεωρθμζνθ για τθν 
ταυτοπροςωπία. 

1.3. Σίτλο απόλυςθσ από ςχολείο δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Λφκειο). 
Αν ο τίτλοσ απόλυςθσ είναι από ξζνο ςχολείο, ο υποψιφιοσ πρζπει να υποβάλλει και βεβαίωςθ 

του ςχολείου ι τθσ αρμόδιασ Εκπαιδευτικισ Αρχισ τθσ ξζνθσ χϊρασ για τθ δυνατότθτα ειςαγωγισ του 
υποψθφίου κατά περίπτωςθ ςε Ανϊτατθ ι Ανϊτερθ χολι τθσ χϊρασ ςτθν οποία υπάγεται το 
ςχολείο. 

Ειδικά για τουσ απόφοιτουσ ομογενειακϊν ςχολείων Σουρκίασ (Κωνςταντινοφπολθσ και 
Κμβρου), ο υποψιφιοσ πρζπει να υποβάλει πιςτοποιθτικό-βεβαίωςθ ςπουδϊν, βεβαίωςθ ότι το 
ςχολείο ακολουκεί το πρόγραμμα ςπουδϊν τθσ Σουρκίασ και ο χορθγοφμενοσ τίτλοσ διαςφαλίηει ςτον 
κάτοχο το δικαίωμα ειςαγωγισ ςε Πανεπιςτθμιακζσ χολζσ, βεβαίωςθ πωσ με απόφαςθ των 
τουρκικϊν εκπαιδευτικϊν Αρχϊν ςτα τζκνα ελλινων υπθκόων που ςπουδάηουν ςε ομογενειακά 
ςχολεία αντί απολυτθρίου χορθγείται πιςτοποιθτικό / βεβαίωςθ ςπουδϊν. 

1.4. Πιςτοποιθτικό ποινικοφ μθτρϊου τθσ χϊρασ του, το οποίο να ζχει εκδοκεί το πολφ ζνα 
τρίμθνο πριν από τθν θμερομθνία υποβολισ του, με εξαίρεςθ τουσ αποφοίτουσ ομογενειακϊν 
ςχολείων Κωνςταντινοφπολθσ και Κμβρου Σουρκίασ. 

1.5. Αντίγραφο ποινικοφ μθτρϊου για δικαςτικι χριςθ του Ελλθνικοφ Τπουργείου 
Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο να ζχει εκδοκεί το  πολφ ζνα 
τρίμθνο πριν από τθν θμερομθνία υποβολισ του (εξαιροφνται οι Κφπριοι και οι απόφοιτοι 
ομογενειακϊν ςχολείων Κωνςταντινοφπολθσ και Κμβρου Σουρκίασ που κατακζτουν ςχετικι Τ.Δ. κατά 
το υπόδειγμα αίτθςθσ «Α2» και «Α3» αντίςτοιχα. 
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1.6. Πιςτοποιθτικό γνϊςθσ Ελλθνικισ γλϊςςασ, από τα Πανεπιςτιμια Ακθνϊν ι Θεςςαλονίκθσ. 
Σο πιςτοποιθτικό αυτό δεν απαιτείται αν ο/θ υποψιφιοσ/-α ζχει τίτλο απόλυςθσ από Ελλθνικό Λφκειο 
ι αν είναι Κφπριοσ Ομογενισ ι απόφοιτοσ ομογενειακϊν ςχολείων Σουρκίασ (Κωνςταντινοφπολθσ και 
Κμβρου). 

1.7. Γνωμάτευςθ Τγειονομικισ εξζταςθσ. 
1.8. Τπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ 75), με τθν οποία να αποδζχεται ότι 

κατά τθ διάρκεια του Αϋ διδακτικοφ εξαμινου κα εξεταςτεί ςτθν κολφμβθςθ και ςε περίπτωςθ 
επανεξετάςεων και εκ νζου αποτυχιϊν κα απομακρφνεται από τθν Α.Ε.Ν. 

 
2. Οι υποψιφιοι/-εσ τθσ κατθγορίασ Αλλοδαπϊν - Αλλογενϊν υποβάλλουν όλα τα δικαιολογθτικά 

τθσ παραγράφου 1. Επιπλζον, δε, πιςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ Αρχισ τθσ οικείασ χϊρασ για τθν 
υπθκοότθτα και τθν καταγωγι του/τθσ υποψθφίου/-ασ και των δφο γονζων του/τθσ, από το οποίο 
πρζπει να προκφπτει ςαφϊσ, ότι κανζνασ από αυτοφσ δεν ζχει Ελλθνικι καταγωγι και υπεφκυνθ 
διλωςθ, ότι ο/θ υποψιφιοσ/-α δεν είναι κάτοχοσ Πτυχίου χολισ ι Σμιματοσ τθσ τριτοβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ τθσ Ελλάδασ. Ο/Η υποψιφιοσ/-α κατά τθν κατάκεςθ των δικαιολογθτικϊν του/τθσ 
πρζπει να ζχει μαηί του/τθσ διαβατιριο ι τθν άδεια παραμονισ, ϊςτε να αποδεικνφεται θ νόμιμθ 
παρουςία του/τθσ ςτθν Ελλάδα. 

 
3. Σα δικαιολογθτικά δεν γίνονται δεκτά εάν δεν είναι πλιρθ. Επίςθσ, όςα από τα δικαιολογθτικά 

ζχουν εκδοκεί από ξζνθ Αρχι, πρζπει να είναι επικυρωμζνα από Ελλθνικι Διπλωματικι Αρχι ςτο 
εξωτερικό ι από το Ελλθνικό Τπουργείο Εξωτερικϊν για το γνιςιο τθσ υπογραφισ αυτοφ που 
υπογράφει το ζγγραφο και επίςθμα μεταφραςμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, με τθν επιφφλαξθ των 
διατάξεων των ςχετικϊν διεκνϊν ςυμβάςεων που ζχουν κυρωκεί νομοκετικά από τθν χϊρα μασ. 
 

Άρκρο 12 
 Ενδιαίτθςθ  

Δυνατότθτα ενδιαίτθςθσ για τουσ ςπουδαςτζσ παρζχεται ςε όλεσ τισ ΑΕΝ, εκτόσ των 
ΑΕΝ/Αςπροπφργου, ΑΕΝ/Καλφμνου και Μακεδονίασ, ενϊ για τισ ςπουδάςτριεσ δυνατότθτα 
ενδιαίτθςθσ παρζχεται ςτισ ΑΕΝ/Κριτθσ, Ηπείρου, Κφμθσ και Οινουςςϊν. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  
 

1. Για τθν υποβολι τίτλων, πιςτοποιθτικϊν και βεβαιϊςεων, ιςχφουν τα ακόλουκα, ςφμφωνα με 
το άρκρο 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74): 
Σθσ αλλοδαπισ  

Σίτλοι, πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ τθσ αλλοδαπισ υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά 
αποδεκτά ςε ευκρινζσ φωτοαντίγραφο από αντίγραφο εγγράφου που ζχει επικυρωκεί από 
δικθγόρο και απαραιτιτωσ πρζπει να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα, θ οποία κα υποβάλλεται ςε ευκρινζσ φωτοαντίγραφο τθσ πρωτότυπθσ ι 
ευκρινζσ φωτοαντίγραφο του ακριβοφσ αντιγράφου. 

Η επίςθμθ μετάφραςι τουσ γίνεται από αρμόδια κατά νόμο Αρχι του Τπουργείου Εξωτερικϊν 
ι τθν Πρεςβεία ι το Προξενείο τθσ ξζνθσ χϊρασ ςτθν Ελλάδα ι από δικθγόρο ι από άμιςκο 
ερμθνζα διοριςμζνο βάςει του ν. 148/1914 (Αϋ 25).  

Ειδικϊσ, όμωσ, μετά τον νζο «Κϊδικα Δικθγόρων» [άρκρο 36, ν. 4194/2013 (Αϋ 208)], 
μεταφράςεισ ξενόγλωςςων εγγράφων που γίνονται από δικθγόρο μετά τθν 27-09-2013 γίνονται 
δεκτζσ, εφόςον ο δικθγόροσ βεβαιϊνει ότι ο ίδιοσ ζχει επαρκι γνϊςθ τθσ γλϊςςασ από και προσ 
τθν οποία μετζφραςε. 

θμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με τθ νομολογία του υμβουλίου τθσ Επικρατείασ, προκειμζνου 
περί τίτλων ςπουδϊν με τουσ οποίουσ αποδεικνφεται θ γνϊςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ, τίτλοι που 
προςκομίηονται ςε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
προςκομίηονται επικυρωμζνεσ μεταφράςεισ αυτϊν, ςτισ οποίεσ γίνεται μνεία ότι ςτουσ νόμιμουσ 
μεταφραςτζσ είχαν προςκομιςκεί τα πρωτότυπα ι επικυρωμζνα αντίγραφα των τίτλων. 
Σθσ θμεδαπισ  

α) Δθμόςια ζγγραφα θμεδαπισ,  
δθλαδι ζγγραφα που ζχουν εκδοκεί από υπθρεςίεσ και φορείσ του δθμόςιου και του ευρφτερου 
δθμόςιου τομζα (π.χ. τίτλοι ςπουδϊν – άδειεσ – πιςτοποιθτικά – βεβαιϊςεισ κ.λπ.), υποβάλλονται 
και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων εγγράφων ι των 
ακριβϊν αντιγράφων τουσ. 

β) Ιδιωτικά ζγγραφα θμεδαπισ,  
δθλαδι ζγγραφα που δεν εκδίδονται από υπθρεςίεσ και φορείσ του δθμόςιου και του ευρφτερου 
δθμόςιου τομζα (εκδίδονται από ιδιωτικοφσ φορείσ) υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά 
αποδεκτά ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων, τα οποία ζχουν 
επικυρωκεί από δικθγόρο, κακϊσ και ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων 
ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ του δθμόςιου και του 
ευρφτερου δθμόςιου τομζα (π.χ. απολυτιριο ιδιωτικοφ λυκείου που φζρει τθ κεϊρθςθ τθσ 
αρμόδιασ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Τπουργείου Παιδείασ και 
Θρθςκευμάτων, ιατρικι γνωμάτευςθ που φζρει κεϊρθςθ από αρμόδιο ελεγκτι ιατρό). 

 

2. Σονίηεται ότι θ υποβολι απλϊν, ευανάγνωςτων φωτοαντιγράφων, επζχει κζςθ υπεφκυνθσ 
διλωςθσ του υποψθφίου, περί τθσ ακρίβειασ και εγκυρότθτασ των υποβαλλόμενων 
φωτοαντιγράφων και ωσ εκ τοφτου εξιςϊνεται με τθν υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 (Αϋ 
75). τισ περιπτϊςεισ υποβολισ παραποιθμζνων ι πλαςτϊν φωτοαντιγράφων, πζραν των 
ποινικϊν κυρϊςεων που κα επιβάλλονται, κα ανακαλείται και θ οικεία πράξθ, για τθν ζκδοςθ 
τθσ οποίασ χρθςιμοποιικθκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά, κατά το μζροσ που αφορά ςτον εν 
λόγω υποψιφιο. 

 

3. Όπου απαιτείται θ υποβολι πολλϊν υπευκφνων δθλϊςεων του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ 75) 
για βεβαίωςθ γεγονότων ι καταςτάςεων, κατά τα ανωτζρω, είναι δυνατόν οι δθλϊςεισ αυτζσ να 
περιλθφκοφν ςωρευτικά ςε ζνα ζντυπο διλωςθσ του νόμου αυτοφ.  

ΑΔΑ: ΩΙΩΚ4653ΠΩ-ΖΣΒ



 

13 

 

 
 ΑΙΣΗΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΤ-ΑΛΛΟΓΕΝΗ 
    
 ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ''Α1''  ΠΡΟ: ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ./ΔΕΚΝ Βϋ 
                                     
 ΑΙΣΗΗ   
    
  

ΕΘΝΙΚΟΣΗΣΑ ……………………… 
  

  
ΕΠΩΝΤΜΟ …………………………. 

  

  
ΟΝΟΜΑ …………………………….. 

 Παρακαλϊ να με δεχκείτε για φοίτθςθ ςε Ακαδθμία 
Εμπορικοφ Ναυτικοφ ειδικότθτασ 

  
ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ …………………. 

  
…………………………………..……..….. (1), 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που τθν διζπουν. 

  
ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΕΡΑ ………………..  

  

  
ΣΟΠΟ ΓΕΝΝΗΗ ………………..  

 Επιςυνάπτω τα πιο κάτω δικαιολογθτικά: 
α) Πιςτοποιθτικό γζννθςθσ  (2) 

  
ΕΣΟ  ΓΕΝΝΗΗ ………………..  

 β) Σίτλο απόλυςθσ με βεβαίωςθ  (2) 
γ) Πιςτοποιθτικό Ποινικοφ Μθτρϊου  (2) 

 Δ/ΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ  δ) Αντίγραφο Ποινικοφ Μθτρϊου για δικαςτικι χριςθ 
  

……………………………………….... 
 ε) Πιςτοποιθτικό γνϊςθσ τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ  (3) 

ςτ) Πιςτοποιθτικό υπθκοότθτασ και καταγωγισ  (2) 
 Δ/ΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ   η) Τπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 ότι δεν  
  

……………………………………….... 
 είμαι κάτοχοσ πτυχίου χολισ ι Σμιματοσ τθσ τριτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ τθσ Ελλάδασ. 
  

ΠΕΡΙΟΧΗ ……………………………. 
 θ) Γνωμάτευςθ Τγειονομικισ εξζταςθσ 

κ) Τπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 ότι  
  

ΟΔΟ ………………………. Αρικ. ……… 
 αποδζχομαι κατά τθ διάρκεια του Αϋ διδακτικοφ εξαμινου 

να εξεταςτϊ ςτθν κολφμβθςθ και ςε περίπτωςθ αποτυχίασ 
να απομακρυνκϊ από τθν ΑΕΝ μζχρι να επανεξεταςτϊ 

  
ΣΗΛΕΦΩΝΟ …………………………….          

 επιτυχϊσ. 

    
 …………………………………..  20…..                       
 (Σόποσ)                      (Χρον/γία)  

 
 

 

   ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ:  
(1) Πλοιάρχων ι Μθχανικϊν 
(2) ε επίςθμθ μετάφραςθ 
(3) Δεν απαιτείται εάν ζχει τίτλο απόλυςθσ από Ελλθνικό                                                    
Λφκειο 
                       
               Ο/Η ΑΙΣΩΝ/-ΟΤΑ  
 
       
                                                                                                                       
                            ………………………..……. 
          (υπογραφι)  
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 ΑΙΣΗΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ  
    
 ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ''Α2''  ΠΡΟ: ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ./ΔΕΚΝ Βϋ 
                                     
 ΑΙΣΗΗ   
    
  

ΕΘΝΙΚΟΣΗΣΑ ……………………… 
  

  
ΕΠΩΝΤΜΟ …………………………. 

  

  
ΟΝΟΜΑ …………………………….. 

 Παρακαλϊ να με δεχκείτε για φοίτθςθ ςε Ακαδθμία 
Εμπορικοφ Ναυτικοφ ειδικότθτασ 

  
ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ …………………. 

  
………………………………..………..….. (1) 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που τθν διζπουν. 

  
ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΕΡΑ ………………..  

  

  
ΣΟΠΟ ΓΕΝΝΗΗ ………………..  

 Επιςυνάπτω τα πιο κάτω δικαιολογθτικά: 
α) Πιςτοποιθτικό γζννθςθσ   

  
ΕΣΟ  ΓΕΝΝΗΗ ………………..  

 β) Σίτλο απόλυςθσ με βεβαίωςθ   
γ) Πιςτοποιθτικό Ποινικοφ Μθτρϊου   

 Δ/ΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ  δ) Τπεφκυνθ διλωςθ περί μθ καταδίκθσ-φυλάκιςθσ ςτθν 
Ελλάδα 

  
……………………………………….... 

 ε) Γνωμάτευςθ Τγειονομικισ εξζταςθσ 
ςτ) Τπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 ότι 

 Δ/ΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ   αποδζχομαι κατά τθ διάρκεια του Αϋ διδακτικοφ εξαμινου 
  

……………………………………….... 
 να εξεταςτϊ ςτθν κολφμβθςθ και ςε περίπτωςθ αποτυχίασ 

να απομακρυνκϊ από τθν ΑΕΝ μζχρι να επανεξεταςτϊ 
  

ΠΕΡΙΟΧΗ ……………………………. 
 επιτυχϊσ. 

  
ΟΔΟ ………………………. Αρικ. ……… 

  

  
ΣΗΛΕΦΩΝΟ …………………………….          

  

    
 …………………………………..  20…..                       
 (Σόποσ)                      (Χρον/γία)  

 
 

   ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: 
Σα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από ξζνεσ Αρχζσ είναι 
επίςθμα μεταφραςμζνα και επικυρωμζνα. 
     
 (1) Πλοιάρχων ι Μθχανικϊν    
                     
 

Ο/Η ΑΙΣΩΝ/-ΟΤΑ 
 
       
                                                                                                                       
                                        ………………………..……. 
                   (υπογραφι)  
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ΑΙΣΗΗ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΣΟΤΡΚΙΑ  
   
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ''Α3''  ΠΡΟ: ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ./ΔΕΚΝ Βϋ 
                                    

ΑΙΣΗΗ   
   
 
ΕΘΝΙΚΟΣΗΣΑ ……………………… 

  

 
ΕΠΩΝΤΜΟ …………………………. 

  

 
ΟΝΟΜΑ …………………………….. 

 Παρακαλϊ να με δεχκείτε για φοίτθςθ ςε Ακαδθμία 
Εμπορικοφ Ναυτικοφ ειδικότθτασ 

 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ …………………. 

  
………………………………..………..….. (1) 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που τθν διζπουν. 

 
ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΕΡΑ ………………..  
 

  

 
 

 Επιςυνάπτω τα πιο κάτω δικαιολογθτικά: 
α) Πιςτοποιθτικό γζννθςθσ   

ΣΟΠΟ ΓΕΝΝΗΗ ………………..  
 
 
ΣΗΛΕΦΩΝΟ …………………………….          

 β) Πιςτοποιθτικό-βεβαίωςθ ςπουδϊν, βεβαίωςθ ότι το 
ςχολείο ακολουκεί το πρόγραμμα ςπουδϊν τθσ Σουρκίασ 
και ο χορθγοφμενοσ τίτλοσ διαςφαλίηει ςτον κάτοχο το 
δικαίωμα ειςαγωγισ ςε Πανεπιςτθμιακζσ χολζσ, βεβαίωςθ 
πωσ με απόφαςθ των τουρκικϊν εκπαιδευτικϊν Αρχϊν ςτα 
τζκνα ελλινων υπθκόων που ςπουδάηουν ςε ομογενειακά 
ςχολεία αντί απολυτθρίου χορθγείται πιςτοποιθτικό / 
βεβαίωςθ ςπουδϊν 

  γ) Τπεφκυνθ διλωςθ περί μθ καταδίκθσ-φυλάκιςθσ ςτθν 
Ελλάδα 

 
 

 δ) Γνωμάτευςθ Τγειονομικισ εξζταςθσ 
ε) Τπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 ότι 

  αποδζχομαι κατά τθ διάρκεια του Αϋ διδακτικοφ εξαμινου  
  να εξεταςτϊ ςτθν κολφμβθςθ και ςε περίπτωςθ αποτυχίασ 

να απομακρυνκϊ από τθν ΑΕΝ μζχρι να επανεξεταςτϊ 
  επιτυχϊσ. 
 
…………………………………..  20…..                     

  

(Σόποσ)                      (Χρον/γία)   
  ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: 

Σα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από ξζνεσ Αρχζσ είναι 
επίςθμα μεταφραςμζνα και επικυρωμζνα. 
  
 (1) Πλοιάρχων ι Μθχανικϊν    
                     

Ο/Η ΑΙΣΩΝ/-ΟΤΑ 
 

   
  

 
                                        ………………………..……. 

 
                                                                                                                                                                      

                   (υπογραφι)  
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2. Καταργοφμε κάκε προθγοφμενθ ςχετικι Απόφαςθ.  
 

3. Η Απόφαςθ αυτι μαηί με τον Κανονιςμό να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 
 
 
         Ο  Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ο                          Η  Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ο   

                    ΝΑΤΣΙΛΙΑ                                         ΠΑΙΔΕΙΑ 
        ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ           ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
 
 
           ΙΩΑΝΝΗ ΠΛΑΚΙΩΣΑΚΗ            ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩ             
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