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Ρ  Ο Κ Θ  Υ Ξ Θ 
 

Για τθν ειςαγωγι ςπουδαςτϊν/-ςτριϊν ςτισ Ακαδθμίεσ Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Α.Ε.Ν.)  
ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2021-2022 

φμφωνα:  
(α) με τον Κανονιςμό ειςαγωγισ ςπουδαςτϊν/-ςτριϊν ςτισ Α.Ε.Ν., που κυρϊκθκε με τθν με Αρ.: 2231.2-6/38062/ 
2021/31-05-2021 (Β’ 2354) Κοινι Απόφαςθ των Τπουργϊν Παιδείασ και Θρθςκευμάτων & Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ 
Πολιτικισ, 
(β) με τθν Αρ.: 2232.1/42074/21/11-06-2021 Απόφαςθ Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./Δ.ΕΚ.Ν. Βϋ «Κακοριςμόσ του 
αρικμοφ των ςπουδαςτϊν/-ςτριϊν που κα ειςαχκοφν ςτισ Α.Ε.Ν. το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2021-2022 και προκεςμία 
υποβολισ δικαιολογθτικϊν»,  
(γ) με τθν Αρ.: 2232.1/42085/21/11-06-2021 Απόφαςθ Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./Δ.ΕΚ.Ν. Βϋ «Οριςμόσ προςωπικοφ 
Α.Ε.Ν. για τθν παραλαβι και διαχείριςθ των θλεκτρονικϊν αιτιςεων υποψθφίων ςπουδαςτϊν/-ςτριϊν  Α.Ε.Ν.  και 
ςυγκρότθςθ επιτροπϊν ελζγχου των δικαιολογθτικϊν τουσ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2021-2022», 
 
ρυκμίηονται κατωτζρω οι λεπτομζρειεσ για τθν ειςαγωγι ςπουδαςτϊν/-ςτριϊν ςτισ Ακαδθμίεσ Εμπορικοφ 
Ναυτικοφ (Πλοιάρχων- Μθχανικϊν) για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2021-2022. 

 

Α. Γενικά 

 
1. Θ διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ ςτισ Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μθχανικϊν περιλαμβάνει ζξι (06) διδακτικά εξάμθνα 
και δφο (02) εξάμθνα πρακτικισ άςκθςθσ επί πλοίου, τα οποία περιλαμβάνουν κατευκυνόμενθ πρακτικι 
εκπαίδευςθ ςε πλοία, ςφμφωνα με τον ιςχφοντα Κανονιςμό πουδϊν των Α.Ε.Ν. Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ πρακτικισ 
άςκθςθσ επί πλοίου είναι τουλάχιςτον δϊδεκα (12) μινεσ. 
 
2. Θ φοίτθςθ ςτισ Α.Ε.Ν. είναι δωρεάν και δυνατότθτα ενδιαίτθςθσ για τουσ ςπουδαςτζσ παρζχεται ςε όλεσ τισ 
Α.Ε.Ν. εκτόσ των Α.Ε.Ν./Αςπροπφργου, Καλφμνου και Μακεδονίασ, ενϊ για τισ ςπουδάςτριεσ δυνατότθτα 
ενδιαίτθςθσ παρζχεται μόνο ςτισ Α.Ε.Ν./Κριτθσ, Θπείρου, Κφμθσ και Οινουςςϊν. 
 
3. Οι ςπουδαςτζσ/-ςτριεσ από τθν ειςαγωγι τουσ ςτισ χολζσ τθροφν τον Εςωτερικό Κανονιςμό και τον 
Κανονιςμό πουδϊν των Α.Ε.Ν. όπωσ ιςχφουν κάκε φορά. 
 
4. Μετά το τζλοσ τθσ εκπαίδευςθσ (κεωρθτικι - πρακτικι) και κατόπιν επιτυχϊν εξετάςεων οι αποφοιτιςαντεσ 
των Α.Ε.Ν. λαμβάνουν μετά το Πτυχίο τθσ χολισ και το αποδεικτικό ναυτικισ ικανότθτασ του Πλοιάρχου ι 
Μθχανικοφ Γϋ τάξθσ Ε.Ν.  
 
5. θμειϊνεται ότι θ εκπαίδευςθ ςτισ Α.Ε.Ν. ςυγχρθματοδοτείται ςτο πλαίςιο του ΕΠΑ (2014-2020) μζςω των 
Ε.Π. «Ανάπτυξθ Ανκρωπίνου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» & «Ανταγωνιςτικότθτα, 
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Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία», και ςτθν παροφςα φάςθ ζχουν ενταχκεί και υλοποιοφνται οι δράςεισ 
«Τποςτιριξθ ςυςτιματοσ Ναυτικισ Εκπαίδευςθσ των Α.Ε.Ν. ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα και τθ ςυναφι 
ενωςιακι νομοκεςία» και «Πρακτικι άςκθςθ ςπουδαςτϊν Α.Ε.Ν. επί πλοίου για τθν εκπλιρωςθ του Α' καλαςςίου 
εκπαιδευτικοφ ταξιδιοφ τουσ», αντίςτοιχα. 

Β. Αρικμόσ Ειςακτζων 

 
1. Ο αρικμόσ των Ελλινων ςπουδαςτϊν/-ςτριϊν που κα ειςαχκοφν ςτισ Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων – Μθχανικϊν κατά το 
ακαδθμαϊκό ζτοσ 2021-2022, κακορίηεται ςε 1415 (830 Ρλοίαρχοι και 585 Μθχανικοί). 
2. Επιπλζον των ανωτζρω και ςφμφωνα με το  άρκρο 1 του ν. 380/1976 «Περί ειςαγωγισ εισ τασ Δθμοςίασ χολάσ 
Εμπορικοφ Ναυτικοφ υποψθφίων ειδικϊν τινϊν Κατθγοριϊν» (Α’ 178), όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 1 του 
άρκρου 31 του Ν. 4256/14 (Α’ 92), ειςάγονται: 
 2.1. ςε ποςοςτό 10%, ιτοι 141 Ζλλθνεσ ςπουδαςτζσ/-ςτριεσ (83 Ρλοίαρχοι και 58 Μθχανικοί), 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. Θ πολυτεκνικι ιδιότθτα διατθρείται ιςοβίωσ ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτθν παράγραφο 3 του άρκρου 6 του ν. 3454/2006 (Αϋ 75). 
 2.2. ςε ποςοςτό 3%, ιτοι 43 Ζλλθνεσ ςπουδαςτζσ/-ςτριεσ (25 Ρλοίαρχοι και 18 Μθχανικοί), υποψιφιων 
γονζων και τζκνων πολυμελϊν οικογενειϊν με τρία (03) ηϊντα τζκνα από νόμιμο γάμο ι νομιμοποιθκζντα ι 
νομίμωσ αναγνωριςκζντα ι υιοκετθκζντα, ςυμπεριλαμβανομζνων των περιπτϊςεων άγαμων μθτζρων με τρία (03) 
μθ αναγνωριςκζντα ηϊντα τζκνα χωρίσ να λαμβάνονται υπόψθ θλικιακά όρια για τθν απόκτθςθ τθσ ιδιότθτασ 
αυτισ. 
 2.3. ςε ποςοςτό 2%, ιτοι 27 Ζλλθνεσ ςπουδαςτζσ/-ςτριεσ (16 Ρλοίαρχοι και 11 Μθχανικοί), υποψθφίων  
(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 εξιντα επτά τοισ εκατό (67%). 
3. Επιπλζον του αρικμοφ τθσ ανωτζρω παρ.1 και ςε ποςοςτό 1% ειςάγονται 15 Ζλλθνεσ ςπουδαςτζσ/-ςτριεσ         
(09 Ρλοίαρχοι και 06 Μθχανικοί) απόφοιτοι Εςπερινϊν Γενικϊν Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. 
4. Μετά τα ανωτζρω ο ςυνολικόσ αρικμόσ των Ελλινων ςπουδαςτϊν/-ςτριϊν που κα ειςαχκοφν ςτισ Α.Ε.Ν. 
διαμορφϊνεται ςε 1641 (963 Ρλοίαρχοι και 678 Μθχανικοί). 
5. Θ ειδικότερθ κατανομι των ςπουδαςτϊν/-ςτριϊν κατά ειδικότθτεσ, προζλευςθ, Ειδικι Κατθγορία και Α.Ε.Ν. 
αναλφεται ςτο επιςυναπτόμενο Παράρτθμα Β. 

 
Γ. Ρροζλευςθ υποψθφίων - Κατανομι κζςεων 

 
1. ΓΕΝΙΚΘ ΚΑΤΘΓΟΙΑ 

Οι κατά το Κεφάλαιο Β τθσ παροφςασ προκιρυξθσ ειςαγόμενοι ςπουδαςτζσ/-ςτριεσ προζρχονται από 
υποψθφίουσ/-ιεσ που ςυμμετζχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ του Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων και 
κατανζμονται ωσ ακολοφκωσ: 
 
1.1. ε ποςοςτό 65% του ςυνολικοφ αρικμοφ ειςακτζων, προερχόμενουσ από θμεριςια Γενικά Λφκεια (ΓΕ.Λ.) από τα 
επιςτθμονικά πεδία Θετικϊν και Σεχνολογικϊν Επιςτθμϊν και Επιςτθμϊν Οικονομίασ και Πλθροφορικισ (2ο και 4ο) 
και ςυγκεκριμζνα: 
1.1.α. i) ποςοςτό 0,90 Χ 65 = 58,5% από θμεριςια ΓΕ.Λ. 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 2020 – 2021. 

ii) ποςοςτό 0,10 Χ 65 = 6,5% από κατόχουσ Βεβαίωςθσ υμμετοχισ ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ των δφο (02) 
τελευταίων ετϊν χωρίσ νζα εξζταςθ. 

1.1.β.  Επιπλζον των κζςεων αυτϊν, ποςοςτό 1% κα καλφπτεται από υποψιφιουσ εςπερινϊν ΓΕ.Λ. 
 
1.2. ε ποςοςτό 35% του ςυνολικοφ αρικμοφ ειςακτζων, προερχόμενουσ από θμεριςια Επαγγελματικά Λφκεια 
(ΕΠΑ.Λ.) όλων των τομζων και ςυγκεκριμζνα:  
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1.2.α. i) ποςοςτό 0,90 Χ 35 = 31,5% από θμεριςια ΕΠΑ.Λ. όλων των τομζων, με τουσ όρουσ, προχποκζςεισ, 
εξεταςτζα φλθ και διαδικαςίεσ που ιςχφουν το ςχολικό ζτοσ 2020-2021. 

ii) ποςοςτό 0,10 Χ 35 = 3,5% από κατόχουσ Βεβαίωςθσ υμμετοχισ ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ των δφο (02) 
τελευταίων ετϊν χωρίσ νζα εξζταςθ. 

1.2.β. Επιπλζον των κζςεων αυτϊν, ποςοςτό 1% κα καλφπτεται από υποψιφιουσ εςπερινϊν ΕΠΑ.Λ. 
 
2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ 

Κακ’ υπζρβαςθ του εκάςτοτε κακοριηόμενου αρικμοφ ειςακτζων ςπουδαςτϊν/-ςτριϊν ςτισ 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. Θ 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  (03) 
ηϊντα τζκνα από νόμιμο γάμο ι νομιμοποιθκζντα ι νομίμωσ αναγνωριςκζντα ι υιοκετθκζντα, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των περιπτϊςεων άγαμων μθτζρων με τρία (03) 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 εξιντα επτά τοισ εκατό (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 Ειδικισ Κατθγορίασ με βάςθ τον τελικό 
βακμό κατάταξισ τουσ, καταλαμβάνουν κζςεισ Γενικισ Κατθγορίασ και μόνο εφόςον 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.β. και 1.2.β. τθσ Γενικισ Κατθγορίασ μεταφζρονται 
ςτουσ υποψθφίουσ γενικισ επιλογισ των παρ. 1.1.α. 

 

Δ. Ρροςόντα 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 αιτιςεωσ (γεννθκζντεσ από 01-01-1994 και μεταγενζςτερα).  
4.Να είναι κατά γνωμάτευςθ 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 καταδικαςτεί για κακοφργθμα ι ςε φυλάκιςθ ανϊτερθ του εξαμινου κακ’ υποτροπι ι μεγαλφτερθ 
του εξαμινου για λακρεμπόριο ι λακρεμπόριο ναρκωτικϊν ι λακρεμπόριο όπλων και πυρομαχικϊν 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. 

 

Ε. Θλεκτρονικι Υποβολι Αίτθςθσ 
 

Όλοι οι υποψιφιοι/εσ, από τθν 11-06-2021 πρζπει να υποβάλλουν αίτθςθ θλεκτρονικά ακολουκϊντασ τισ 
ςχετικζσ οδθγίεσ ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Ε. 
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ΠΡΟΟΧΗ: Όλοι οι υποψήφιοι ΠΡΕΠΕΙ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ  να δηλϊςουν όλεσ τισ  χολζσ (με τη ςειρά επιθυμίασ τουσ) 
τησ μίασ ή και των δφο ειδικοτήτων όπωσ ΑΚΡΙΒΩ ζχουν δηλωθεί ςτο μηχανογραφικό του Τπουργείου Παιδείασ  
και Θρηςκευμάτων. 
 
Όλοι οι υποψιφιοι με τθ χριςθ των κωδικϊν τουσ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια του διαγωνιςμοφ, κα μποροφν να 
παρακολουκοφν τθν αίτθςι τουσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτι ςτοιχεία. 

 

ΣΤ. Δικαιολογθτικά υποψθφίων - Ρροκεςμίεσ υποβολισ 
 

Όλοι οι υποψιφιοι μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ υποβολισ τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ οφείλουν να υποβάλλουν ςε 
οποιαδιποτε Α.Ε.Ν. (Παράρτθμα Γ) κανονικά και πλιρθ τα δικαιολογθτικά τουσ προκειμζνου να γίνει αποδεκτι θ 
αίτθςι τουσ. 
 
1. Δικαιολογθτικά Γενικισ Κατθγορίασ 
Οι υποψιφιοι/-εσ πρζπει να δθλϊςουν τισ Α.Ε.Ν. ςτο μθχανογραφικό δελτίο του Τπουργείου Παιδείασ και 
Θρθςκευμάτων, και επιπλζον πρζπει, ζχοντασ μαηί τουσ το αποδεικτικό τθσ αίτθςθσ που υπζβαλαν θλεκτρονικά ςτο 
Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ (Τ.ΝΑ.Ν.Π.) ςφμφωνα με τθ διαδικαςία του κεφαλαίου Ε, να 
υποβάλουν, αυτοπροςϊπωσ ι με εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο, ςε οποιαδιποτε Α.Ε.Ν. τα κάτωκι δικαιολογθτικά, 
κανονικά και πλιρθ, από τθν 11-06-2021  μζχρι και τθν 12-07-2021 θμζρα Δευτζρα. 
 

1.1.Γνωμάτευςθ 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 Τγειονομικι Επιτροπι 
Απογραφομζνων Ναυτικϊν και Εργατϊν Θαλάςςθσ (Τ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ.) του τόπου κατοικίασ κάκε υποψθφίου/-ασ 
(Ραράρτθμα Δ). Θ υγειονομικι εξζταςθ των υποψθφίων γίνεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του π.δ. 591/1975 (Α’ 
191), όπωσ ιςχφει. 

Οι υποψιφιοι/-εσ παραπζμπονται για εξζταςθ ςτισ κατά τόπουσ Τ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. με τθν ίδια διαδικαςία που 
ιςχφει για τουσ απογεγραμμζνουσ ναυτικοφσ, δθλαδι με παραπεμπτικό τθσ πλθςιζςτερθσ ςτον τόπο κατοικίασ τουσ 
απογράφουςασ Αρχισ (Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./Δ.Ν.ΕΡ. 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. 
 Θ διαδικαςία και τα απαιτοφμενα ζγγραφα για τθν υγειονομικι εξζταςθ των υποψθφίων περιγράφονται 
ςτο Κεφάλαιο Η του παρόντοσ. 

Οι γνωμοδοτιςεισ των Τ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. είναι οριςτικζσ και ανζκκλθτεσ. 
 

1.2.Υπεφκυνθ διλωςθ κατά το άρκρο 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) με τθν οποία να αποδζχεται ότι 
εφόςον τελικά ειςαχκεί ςε Α.Ε.Ν., κατά τθ διάρκεια του Αϋ διδακτικοφ εξαμινου κα εξεταςτεί ςτθν κολφμβθςθ και 
ςε περίπτωςθ επανεξετάςεων και εκ νζου αποτυχίασ κα απομακρφνεται από τθν Α.Ε.Ν. (Ραράρτθμα ΣΤ). 

ε περίπτωςθ που δεν υποβλθκοφν αυτοπροςϊπωσ τα δικαιολογθτικά από τον ίδιο τον υποψιφιο, θ 
Τπεφκυνθ Διλωςθ πρζπει να φζρει και κεϊρθςθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ του υποψθφίου από οποιαδιποτε 
διοικθτικι αρχι ι Κζντρο Εξυπθρζτθςθσ Πολιτϊν (Κ.Ε.Π.) ι Αςτυνομικι ι Λιμενικι Αρχι. ε περίπτωςθ 
αυτοπρόςωπθσ υποβολισ δικαιολογθτικϊν, θ κεϊρθςθ δφναται να γίνει και από το προςωπικό τθσ Α.Ε.Ν. 
Ανυπόγραφθ Τπεφκυνθ Διλωςθ δεν κα παραλαμβάνεται. 

 
1.3.Φωτοαντίγραφο δελτίου εξεταηόμενου/-θσ ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ. 

 
1.4.Φωτοαντίγραφο και των δφο όψεων δελτίου ταυτότθτασ. 
 
1.5. Βεβαίωςθ Α.Μ.Κ.Α. ι προςκόμιςθ οποιουδιποτε δικαιολογθτικοφ που αναγράφει τον Α.Μ.Κ.Α. 

 
1.6. Δεν γίνονται δεκτά ςυμπλθρωματικά δικαιολογθτικά για οποιοδιποτε λόγο. 
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2. Ρρόςκετα δικαιολογθτικά υποψιφιων Ειδικϊν Κατθγοριϊν 
Οι υποψιφιοι/-εσ που ανικουν ςτισ ευεργετικζσ διατάξεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2 του κεφαλαίου Γ 
τθσ παροφςασ (ιτοι που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του ν. 380/1976 (Α’ 178) όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 1 του 
άρκρου 31 του ν. 4256/2014 (Α’ 92)), εφόςον δθλϊνουν ότι επικυμοφν να κάνουν χριςθ του ςχετικοφ 
ευεργετιματοσ υποβάλλουν απαραιτιτωσ και τα ακόλουκα κατά περίπτωςθ ςυμπλθρωματικά δικαιολογθτικά, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Α: 

2.1. Τα τζκνα αναπιρων και κυμάτων πολζμου κακϊσ και αναπιρων ι κυμάτων ειρθνικισ περιόδου που 
είναι εν 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. ε 
περίπτωςθ τζκνων αναπιρων ι κυμάτων ειρθνικισ περιόδου που είναι εν ενεργεία, ςχετικι προσ τοφτο βεβαίωςθ 
του φορζα που υπθρετεί, και 

(β) Πιςτοποιθτικό του οικείου Διμου για τθν οικογενειακι τουσ κατάςταςθ ι βεβαίωςθ οικογενειακισ 
κατάςταςθσ που ζχει εκδοκεί εντόσ εξαμινου πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ. 

 
2.2. Τα 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 (Δ.Ε.Π.Α.Θ.Α.) ι 

οικείασ Νομαρχίασ ότι ο πατζρασ ι θ μθτζρα του/τθσ υποψθφίου/-ασ ζχει αναγνωριςτεί ωσ αγωνιςτισ Εκνικισ 
Αντίςταςθσ και 

(β) Πιςτοποιθτικό του οικείου Διμου για τθν οικογενειακι τουσ κατάςταςθ ι βεβαίωςθ οικογενειακισ 
κατάςταςθσ που ζχει εκδοκεί εντόσ εξαμινου πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ. 

 
2.3. Ρολφτεκνοι και τα τζκνα τουσ:   
(α) Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ από τον οικείο Διμο ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ 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. 
 

2.4. Γονείσ τριϊν τζκνων και τα τζκνα τουσ:  
Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ από τον οικείο Διμο ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ που ζχει 
εκδοκεί εντόσ εξαμινου πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ, που περιζχει όλα τα γεγονότα των οποίων θ ςυνδρομι 
αποτελεί προχπόκεςθ για τθν κατά νόμο κτιςθ τθσ ιδιότθτασ του τρίτεκνου γονζα ι τζκνου τρίτεκνθσ οικογζνειασ 
(άρκρο 3 του ν. 3454/2006 (Α’ 75)). 

 
Εκτόσ από το πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ απαιτείται επιπλζον: 

α) ε περίπτωςθ αναπθρίασ τζκνου ςε ποςοςτό άνω του εξιντα επτά τοισ εκατό (67%) 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. 
 
Τθν ιδιότθτα τρίτεκνου ι τζκνου τρίτεκνθσ οικογζνειασ αποκτοφν οι: 

α) Γονζασ ι γονείσ που ζχουν γονικι μζριμνα και επιμζλεια τριϊν (03) 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 (03) παιδιά περιλαμβάνονται και τα τζκνα με οποιαδιποτε αναπθρία ςε ποςοςτό άνω του εξιντα επτά τοισ 
εκατό (67%) ιςοβίωσ, ανεξαρτιτωσ θλικίασ και οικογενειακισ κατάςταςθσ.    
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2.5. 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 τον οικείο Διμο ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ 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 τζκνου/-ων τθσ, των οποίων 

ζχει τθ γονικι μζριμνα. 
 

2.6. 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 
εξιντα επτά τοισ εκατό (67%) (δεν ςυμπεριλαμβάνεται το ποςοςτό 67%): 

(α) Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ από τον οικείο Διμο ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ 
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 εξιντα επτά τοισ εκατό (67%), 
τότε ςυμπλθρωματικά απαιτείται Ιατρικι γνωμάτευςθ από Δθμόςιο Νοςοκομείο, με υπογραφι και ςφραγίδα 
Διευκυντοφ είτε Κλινικισ Ε..Τ. 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. 

 
Η. Υγειονομικι εξζταςθ υποψθφίων 

 
1. Δεν γίνονται δεκτά τα δικαιολογθτικά υποψιφιου/-ασ εάν δεν περιλαμβάνουν τθν γνωμάτευςθ υγειονομικισ 
επιτροπισ θ οποία τον/-θν χαρακτθρίηει ΚΑΤΑΛΛΘΛΟ για τθν ειδικότθτα ι ειδικότθτεσ ςτισ οποίεσ επικυμεί να 
φοιτιςει εφόςον ειςαχκεί. 
 
2. Για τθν υγειονομικι εξζταςθ των υποψθφίων και τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ γνωμάτευςθσ, αρμόδια είναι θ 
πλθςιζςτερθ ςτον τόπο μόνιμθσ κατοικίασ του υποψιφιου Τ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. (Ραράρτθμα Δ), ςτθν οποία παραπζμπεται 
ο/θ υποψιφιοσ/-α με παραπεμπτικό ςθμείωμα τθσ πλθςιζςτερθσ ςτον τόπο μόνιμθσ κατοικίασ του απογράφουςασ 
Αρχισ (Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./Δ.Ν.ΕΡ. 1ο ι Λιμενικι Αρχι). 
 

2.1. Οι διαμζνοντεσ ςτθν Ακινα-Ρειραιά και προάςτια για λιψθ παραπεμπτικοφ ςθμειϊματοσ για τθν 
Τ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. Ακθνϊν-Πειραιϊσ κα απευκφνονται ςτο Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./Δ.Ν.ΕΡ. 1ο, οδόσ 2ασ Μεραρχίασ 18, 
Πειραιάσ (08:30-13:00), ζχοντασ μαηί τουσ: 

i. ακτινογραφία κϊρακοσ από Κρατικό Νοςοκομείο με επικολλθμζνθ φωτογραφία τουσ και τθν αντίςτοιχθ 
γνωμάτευςθ,  

ii. δφο (02) φωτογραφίεσ πρόςφατεσ και ζγχρωμεσ, 
iii. δελτίο ταυτότθτασ και 
iv. διπλότυπο είςπραξθσ Δθμοςίου Σαμείου αξίασ τριάντα ζνα και δζκα επτά ευρϊ (31,17 €) ςτον 

Α.Λ.Ε.1450189001 ι θλεκτρονικό παράβολο με κωδικό 3035 ωσ ακολοφκωσ: 
 Θλεκτρονικό παράβολο  31,17 € με τα ςτοιχεία του υποψθφίου. Όςοι υποψιφιοι προβοφν ςτθν ζκδοςθ e-
παραβόλου πρζπει  να  υποβάλουν  αίτθμα  χοριγθςθσ θλεκτρονικοφ παραβόλου ςτθ διαδικτυακι πφλθ τθσ Γ.Γ.Π.. 
(www.gsis.gr), ςτθν θλεκτρονικι υπθρεςία e−παράβολο, ςυμπλθρϊνοντασ, μεταξφ άλλων και τα ακόλουκα: 
• ςτο πεδίο Φορζασ Δθμοςίου: Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ/Λοιπζσ Τπθρεςίεσ, 
• ςτο πεδίο Κατθγορία Ραραβόλου: Εξζταςθ από Τ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. και 
• ςτο πεδίο Τφποσ Ραραβόλου: Εξζταςθ από Τ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. Πειραιά. 
Κατά τθν επιλογι του τφπου παραβόλου κα εμφανιςκεί αυτόματα και το ποςό των 31,17 €. 
Ακολοφκωσ, ο υποψιφιοσ κα πρζπει να προβεί ζγκαιρα ςτθν πλθρωμι του παραβόλου (με πιςτωτικι ι χρεωςτικι 
κάρτα Ελλθνικϊν Σραπεηϊν (μόνο για πιςτοποιθμζνουσ χριςτεσ TaxisNet) ι ςε όλεσ τισ Σράπεηεσ και τα ΕΛ.ΣΑ.). 
 

2.2. Πλοι οι υπόλοιποι υποψιφιοι (πλθν αυτϊν τθσ πιο πάνω 2.1 παραγράφου) για λιψθ παραπεμπτικοφ 
ςθμειϊματοσ για τισ Τ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. του Ραραρτιματοσ Δ κα απευκφνονται ςτθν πλθςιζςτερθ ςτον τόπο μόνιμθσ 
κατοικίασ τουσ απογράφουςα Λιμενικι Αρχι, ζχοντασ μαηί τουσ: 
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i. ακτινογραφία κϊρακοσ από Κρατικό Νοςοκομείο με επικολλθμζνθ φωτογραφία τουσ και τθν αντίςτοιχθ 
γνωμάτευςθ, 

ii. δυο (02) φωτογραφίεσ πρόςφατεσ και ζγχρωμεσ,  
iii. δελτίο ταυτότθτασ και 
iv. διπλότυπο είςπραξθσ Δθμοςίου Σαμείου αξίασ ςαράντα ζνα και δζκα επτά ευρϊ (41,17 €) ςτον Α.Λ.Ε. 

1450189001 ι θλεκτρονικό παράβολο με κωδικό 3036 ωσ ακολοφκωσ: 
 Θλεκτρονικό παράβολο 41,17 € με τα ςτοιχεία του υποψθφίου. Όςοι υποψιφιοι προβοφν ςτθν ζκδοςθ e-
παραβόλου πρζπει  να  υποβάλουν  αίτθμα  χοριγθςθσ θλεκτρονικοφ παραβόλου ςτθ διαδικτυακι πφλθ τθσ Γ.Γ.Π.. 
(www.gsis.gr), ςτθν θλεκτρονικι υπθρεςία e−παράβολο, ςυμπλθρϊνοντασ, μεταξφ άλλων και τα ακόλουκα: 
• ςτο πεδίο Φορζασ Δθμοςίου: Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ/Λοιπζσ Τπθρεςίεσ, 
• ςτο πεδίο Κατθγορία Ραραβόλου: Εξζταςθ από Τ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. και 
• ςτο πεδίο Τφποσ Ραραβόλου: Εξζταςθ από Τ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. (απογραφουςϊν Λιμενικϊν Αρχϊν)  
Κατά τθν επιλογι του Τφπου Ραραβόλου κα εμφανιςκεί αυτόματα και το ποςό των  41,17 €. 
Ακολοφκωσ, ο υποψιφιοσ κα πρζπει να προβεί ζγκαιρα ςτθν πλθρωμι του παραβόλου (με πιςτωτικι ι χρεωςτικι 
κάρτα Ελλθνικϊν Σραπεηϊν (μόνο για πιςτοποιθμζνουσ χριςτεσ TaxisNet) ι ςε όλεσ τισ Σράπεηεσ και τα ΕΛ.ΣΑ.). 
 
3. Θ οπτικι οξφτθτα και αντίλθψθ χρωμάτων που απαιτείται κατά ειδικότθτα είναι θ ακόλουκθ: 

 
Οπτικι οξφτθτα 

 
χωρίσ γυαλιά             με γυαλιά              Αντίλθψθ χρωμάτων 
 
(α) Υποψιφιοι                   4/10 - 4/10               7/10 - 7/10                ε (10) ISHIHΑRA                
Α.Ε.Ν./ΡΛΟΙΑΧΩΝ       ι 5/10 -3/10                                                     που δείχνονται  

επιτρζπονται τρία 
(03) ςφάλματα.      

 
 
(β) Υποψιφιοι                    2/10 - 2/10               6/10 - 6/10                     Αναγνϊριςθ  
Α.Ε.Ν./ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ                                                                                τρίχρωμου φανοφ.    
   
ΡΟΣΟΧΘ: 
1. Όςοι από τουσ υποψιφιουσ/-εσ χρθςιμοποιοφν γυαλιά οράςεωσ, πρζπει να τα φζρουν μαηί τουσ κατά τθν 
εξζταςι τουσ για τθν οπτικι οξφτθτα. 
2. Θ Τ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. Ακθνϊν-Πειραιϊσ ςυνεδριάηει μόνο κάκε ΣΡΙΣΘ και ΠΑΡΑΚΕΤΘ ςτον ΠΕΙΡΑΙΑ και επί τθσ οδοφ 
Γρθγορίου Λαμπράκθ 150 (τθλ. 213-1371113, 213-1371233). 
3. Επίςθσ οι υποψιφιοι που είναι κάτοχοι Πιςτοποιθτικοφ ςτρατολογικισ κατάςταςθσ τφπου Αϋ, βεβαίωςθσ 
αναβολισ ςτράτευςθσ ι Απολυτθρίου ςτρατοφ, πρζπει κατά τθν υγειονομικι τουσ εξζταςθ να τα φζρουν μαηί τουσ. 
4. Θ γνωμοδότθςθ τθσ Τ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. πρζπει να ζχει θμερομθνία ζκδοςθσ μεταγενζςτερθ τθσ θμερομθνίασ 
ζκδοςθσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ. 

 

Θ. Ζλεγχοσ και παραλαβι δικαιολογθτικϊν από τισ Α.Ε.Ν. 
 

1. Δεν γίνονται δεκτά  δικαιολογθτικά υποψθφίων, εάν ςτθ  γνωμάτευςθ τθσ υγειονομικισ επιτροπισ δεν 
υπάρχει ο χαρακτθριςμόσ ΚΑΤΑΛΛΘΛΟΣ για τθν ειδικότθτα ι ειδικότθτεσ για τθν/τισ οποία/-εσ επικυμεί να 
ςυμμετζχει ο υποψιφιοσ/-ια. 
 

2. Θ παραλαβι από τισ Α.Ε.Ν. των δικαιολογθτικϊν των υποψθφίων πραγματοποιείται μόνο μζςα ςτα χρονικά 
όρια που κακορίηονται για τον ςκοπό αυτό ςτο Κεφάλαιο Σ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ και ολοκλθρϊνεται μετά 
από ζλεγχο τθσ πλθρότθτασ και κανονικότθτάσ τουσ. 

 
3. Δεν γίνονται δεκτά ςυμπλθρωματικά δικαιολογθτικά για οποιοδιποτε λόγο. 

 
4. Δικαιολογθτικά υποψθφίου/-ασ που είναι ελλιπι δεν παραλαμβάνονται. 

 

ΑΔΑ: Ω2Ζ54653ΠΩ-ΜΝΩ



 

 

8 
 

5. Θ παραλαβι και ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν των υποψθφίων ςτισ Α.Ε.Ν. κα γίνεται από τισ επιτροπζσ των 
Α.Ε.Ν. με τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτθν (γ) ςχετικι. 

 

Θ. Τρόποσ επιλογισ ςπουδαςτϊν/-ςτριϊν 
 

1. Θ επιλογι και ο κακοριςμόσ ςειράσ προτεραιότθτασ των υποψθφίων τθσ Γενικισ Κατθγορίασ και των 
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. 

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

 
2. Θ τελικι κατανομι όλων των ειςαγομζνων ςτισ χολζσ των Α.Ε.Ν. γίνεται από το Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-

ΕΛ.ΑΚΣ./Δ.ΕΚ.Ν. Β’ 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. Ρροχπόκεςθ 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 Σχολζσ των Α.Ε.Ν. και κακορίηονται ςτθν παροφςα. 

 
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. 

 

Ι. Διαδικαςία παραλαβισ και επαναλθπτικϊν ελζγχων από Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αιτιςεων και 
δικαιολογθτικϊν των υποψθφίων και ζκδοςθ τελικϊν αποτελεςμάτων 

 
1. Θ παραλαβι των φακζλων των υποψθφίων από τισ Α.Ε.Ν., κακϊσ και ο επαναλθπτικόσ ζλεγχοσ των 
δικαιολογθτικϊν από Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. κα γίνεται από επιτροπζσ του Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. που κα 
ςυγκροτθκοφν με Απόφαςθ του Αρχθγοφ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. ςφμφωνα με τθν (γ) ςχετικι. 
2. ε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ κατάκεςθσ από υποψιφιο/-α ςπουδαςτι/-ςτρια Α.Ε.Ν. παράτυπων ι ανακριβϊν 
δικαιολογθτικϊν, το αρμόδιο κλιμάκιο Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ., που κα ςυγκροτθκεί με ανωτζρω Απόφαςθ, κα 
ςυντάςςει ςχετικό πρακτικό και κα τον/τθν αποκλείει από τθν ειςαγωγι ςτισ Α.Ε.Ν., απορρίπτοντασ τθν 
θλεκτρονικι του/τθσ αίτθςθ. 
3. 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. 
4. 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 Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./Δ.ΕΚ.Ν. 
5. Μετά τθν εκτζλεςθ του αλγορίκμου επιλογισ – κατανομισ, εκτυπϊνονται καταςτάςεισ επιτυχόντων/-ουςϊν, 
οι οποίεσ υπογράφονται από τον υπεφκυνο εκτζλεςθσ του αλγορίκμου επιλογισ – κατανομισ, τον Σμθματάρχθ 
Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./Δ.ΕΚ.Ν. Βϋ και τον Διευκυντι ΕΚ.Ν. και κεωροφνται από τον Τπουργό Ναυτιλίασ και 
Νθςιωτικισ Πολιτικισ. 
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ΙΑ. Ανακοίνωςθ αποτελεςμάτων – Ραρουςίαςθ ςπουδαςτϊν/-ςτριϊν – Κάλυψθ κενϊν κζςεων 
 

1. Σα αποτελζςματα ανακοινϊνονται με τοιχοκόλλθςι τουσ ςτα κτιρια του Τ.ΝΑ.Ν.Π./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.grκαι http://www.hcg.grμε μζριμνα των Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γραφείο 
Επικοινωνίασ και Ενθμζρωςθσ/Σμιμα Γ’ και  Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./Δ.Θ.Δ.ΕΠ. Βϋ/Γρ. Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, 
αντίςτοιχα. Επίςθσ, εκδίδεται ςχετικι ανακοίνωςθ τφπου με μζριμνα του Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γραφείο Επικοινωνίασ και 
Ενθμζρωςθσ.   
2. ε κάκε Α.Ε.Ν. διαβιβάηονται πίνακεσ ειςαγομζνων ςε αυτι ςπουδαςτϊν/-ςτριϊν. Οι ςπουδαςτζσ/-ςτριεσ 
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 Α.Ε.Ν. 
3. τθν περίπτωςθ κατά τθν οποία μετά τθν παρζλευςθ του χρόνου των δζκα (10) θμερϊν τθσ προθγοφμενθσ 
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. Τυχόν 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, Υπεφκυνθ διλωςθ κατά το άρκρο 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 
(Α’ 75),  ςτθν οποία κα δθλϊνουν ότι δεν ζχουν εγγραφεί ι ότι δεν φοιτοφν ςε άλλθ χολι Σριτοβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ. 
5. Δικαιολογθτικά υποψθφίων που δεν ειςάγονται, παραλαμβάνονται μόνο από τθν Α.Ε.Ν. ςτθν οποία 
υπεβλικθςαν με τθν αίτθςθ υποψθφιότθτασ. 
 
           

 
    
 

 
ΕΡΙΣΥΝΑΡΤΟΝΤΑΙ 
Παραρτιματα  Α, Β, Γ, Δ ,Ε και Σ  

 
ΡΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΘΣ        
Ι. ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΓΕΙΑ 
1. Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ Δ.Θ.Δ.ΕΡ. Βϋ/Γρ. Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (επί του Κεφ.ΙΑ παραγρ.1) 
2. Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γραφείο Επικοινωνίασ και Ενθμζρωςθσ/Τμιμα Γ’ (επί του Κεφ.ΙΑ παραγρ.1) 
3. Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Δ.Δ.Υ. 2Ο/Τμιμα Σχζςεων Κράτουσ – Ρολίτθ/ επιχειριςεων 
4. Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ Δ.Ν.Ε. Αϋ-Δϋ 
5. Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ/Γρ. Ενθμζρωςθσ Πολιτϊν (μζςω των Περιφερειϊν τουσ) 
6. Ρεριφερειακζσ Δ/νςεισ Αϋ κμιασ & Β' κμιασ Εκπαίδευςθσ (Μζςω Τ.ΠΑΙ.Θ.) 
7. Δ/νςεισ Βϋ κμιασ Εκπαίδευςθσ (Μζςω Τ.ΠΑΙ.Θ.) 
8. Ρεριφερειακζσ Διοικιςεισ Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. 
9. Α.Ε.Ν./Ρ-Μ 
10. Κ.Λ/Χ - Λ/Χ  - Λ/Τ (Μζςω Λιμενικϊν Αρχϊν Τπαγωγισ) - Λ/Σ (Μζςω Λιμενικϊν Αρχϊν Τπαγωγισ) 
11. Υπουργείο Εςωτερικϊν (E-mail:ydmed@ydmed.gov.gr) 
12. Ρρότυπο Κζντρο Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ (E-mail: pkep@oaed.gr) 
13. Υπουργείο Ραιδείασ & Θρθςκευμάτων/Ινςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ (E-mail:info@iep.edu.gr) 
14. Υπουργείο Ραιδείασ & Θρθςκευμάτων/Γενικι Διεφκυνςθ Ψθφιακϊν Συςτθμάτων, Υποδομϊν και 
Εξετάςεων/Διεφκυνςθ Εξετάςεων & Ριςτοποιιςεων/Τμιμα Αϋ-Β’ (E-mail: protocol@minedu.gov.gr) 

ΙΙ. ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΡΟΙΘΣΘ 

1. Ναυτικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ 
Ακτι Μιαοφλθ 65 
185 36 Πειραιάσ - Ελλάδα 
Fax: +30 210 429 3831 
E-mail: nee@nee.gr.  

Ο ΥΡΟΥΓΟΣ  
 

ΙΩΑΝΝΘΣ ΡΛΑΚΙΩΤΑΚΘΣ  

http://www.ynanp.gr/
http://www.hcg.gr/
mailto:ydmed@ydmed.gov.gr
mailto:pkep@oaed.gr
mailto:info@iep.edu.gr
mailto:protocol@minedu.gov.gr
mailto:nee@nee.gr
ΑΔΑ: Ω2Ζ54653ΠΩ-ΜΝΩ



 

 

10 
 

2. Ζνωςθ Ελλινων Εφοπλιςτϊν 
Ακτι Μιαοφλθ 85, 18538, Πειραιάσ 
Fax: 2104291166, 2104290107 
E-mail: ugs@ath.forthnet.gr 
3. Ρανελλινια Ναυτικι Ομοςπονδία 
Ακτι Μιαοφλθ 47- 49, 185 36 Πειραιάσ 
Fax: 210 4293040 
E-mail:   gram@pno.gr 
4. Σφνδεςμοσ Επιχειριςεων Επιβατθγοφ Ναυτιλίασ  
Ακτι Μιαοφλθ 7-9,ΣΚ 185 35, Πειραιάσ 
Fax: 2104220822, 2104226155 
E-mail: seen@ath.forthnet.gr 
5. Ζνωςθ Εφοπλιςτϊν Ναυτιλίασ Μικρϊν Αποςτάςεων 
Ακτι Μιαοφλθ 81,ΣΚ 185 38, Πειραιάσ 
Fax: 210 4280184 
E-mail: info@shortsea.gr 
6. Ζνωςθ Ρορκμείων Εςωτερικοφ  
Γοφναρθ 2, ΣΚ 18531, Πειραιάσ 
Fax: 210 4175676 
E-mail: despoina@sf.gr 
7. Ζνωςθ Ρλοιοκτθτϊν Ελλθνικϊν Σκαφϊν Τουριςμοφ (Ε.Ρ.Ε.Σ.Τ.)  
Κτίριο Διοίκθςθσ Μαρίνασ Ηζασ, ΣΚ 18536, ΠΕΙΡΑΙΑ 
Fax: 210 4280465 
E-mail: epest@epsest.gr 
8. Ρανελλινια Ζνωςθ Ρλοιοκτθτϊν – Εφοπλιςτϊν υμουλκϊν και Ναυαγοςωςτικϊν  Ρλοίων « Άγιοσ Νικόλαοσ» 
2ασ Μεραρχίασ 11, 18535, Πειραιάσ 
Fax: 210 4124109 
E-mail: panenosirim@gmail.com 

9. Ελλθνικι Ζνωςθ Ρλοιοκτθτϊν /Κ-Ν/Γ, Αντιρρυπαντικϊν & Ρλοίων Υποςτιριξθσ Υπεράκτιων Εγκαταςτάςεων 
Ακτι Μιαοφλθ 81 ,ΣΚ 18538, Πειραιάσ 
Fax: 2104170248 
E-mail: info@greektugowners.gr 
10. Ρανελλινια Ζνωςθ Ρλθρωμάτων υμουλκϊν & Ναυαγοςωςτικϊν 
Δθμ. Ομθρίδου κυλίτςθ 19,  185 36,  Πειραιάσ 
Fax: 210 4170248 
E-mail: pep.rk.ng@gmail.com 

11. Ζνωςθ Εφοπλιςτϊν Κρουαηιερόπλοιων και Φορζων Ναυτιλίασ  
Αντωνίου Αμπατιζλου 10, ΣΚ 185 36, Πειραιάσ 
Fax: 2104293175 
E-mail: info@cruize-union.com 

12. Ρανελλινια Ζνωςθ Επαγγελματικϊν Τουριςτικϊν Θμερόπλοιων Σκαφϊν (Π.ΕΝ.Ε.Σ.Θ..)  
Πλάτωνοσ 12, Πειραιάσ - Σ.Κ. 18535 
Fax : 210 4323362 
E-mail: penetis2001@yahoo.gr 
13. Ρανελλινια Ζνωςθ Αξιωματικϊν και Κατωτζρων Ρλθρωμάτων Επαγγελματικϊν – Ιδιωτικϊν Θαλαμθγϊν 
Σκαφϊν 
Δθμοςκζνουσ Ομθρίδου κυλίτςθ 19 Πειραιάσ 185 31(Εργατοχπαλλθλικό Κζντρο Πειραιά) 
Fax : 210 4171593 
Ε-mail: info@hyca.gr 
14. Ρανελλινια Ζνωςθ Ρλοιάρχων Εμπορικοφ Ναυτικοφ 
Κολοκοτρϊνθ 102 – 104 Πειραιάσ Σ.Κ. 185 35 
Fax: 210 4179251 
Ε-mail: info@pepen.gr 
15. Ρανελλινια Ζνωςθ Μθχανικϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ 
Μπουμπουλίνασ 21, Πειραιάσ, Σ.Κ. 185 35 
Fax: 210 4122606 

mailto:ugs@ath.forthnet.gr
mailto:gram@pno.gr
mailto:seen@ath.forthnet.gr
mailto:info@shortsea.gr
mailto:despoina@sf.gr
mailto:epest@epsest.gr
mailto:panenosirim@gmail.
mailto:info@greektugowners.gr
mailto:pep.rk.ng@gmail.com
mailto:info@cruize-union.com
mailto:penetis2001@yahoo.gr
mailto:info@hyca.gr
mailto:info@pepen.gr
ΑΔΑ: Ω2Ζ54653ΠΩ-ΜΝΩ



 

 

11 
 

Ε-mail: pemen@otenet.gr 
16. Ρανελλινια Ζνωςθ Μθχανικϊν Μθχανισ Εςωτερικισ Καφςθσ 
Κολοκοτρϊνθ 132, Πειραιάσ, Σ.Κ. 185 36 
Fax: 210 4531534  
Ε-mail: pemmeken@gmail.com 

17. Ρανελλινια Ζνωςθ Θλεκτρολόγων – Θλεκτρονικϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ 
Κολοκοτρϊνθ 132, Πειραιάσ Σ.Κ. 18536 
Fax: 210 4525398 
Ε-mail: penhen1@otenet.gr 
18. Ρανελλινια Ζνωςθ Ναυτϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ 
Κολοκοτρϊνθ 132, Πειραιάσ Σ.Κ. 18536 
Fax: 210 4511181 
Ε-mail: penen@otenet.gr 
19. Ρανελλινια Ζνωςθ Κατωτζρων Ρλθρωμάτων Μθχανισ Εμπορικοφ Ναυτικοφ « Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» 
Ναυάρχου Νοταρά 108, Πειραιάσ Σ.Κ. 185 35 
Fax: 210 4521050 
Ε-mail: stefenson4@gmail.com 

20. Ρανελλινια Ζνωςθ Ρρακτικϊν Ρλοιάρχων & Κυβερνθτϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ  
Κολοκοτρϊνθ 132, Πειραιάσ Σ.Κ. 18536 
Fax: 210 4531402 
Ε-mail: peppken@otenet.gr 
21. Ρανελλινια Ζνωςθ Ναυτϊν M/S – Ρ/Κ – Ο/Γ 
Κολοκοτρϊνθ 132, Πειραιάσ Σ.Κ. 18536 
Fax: 210 4520326 

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΙΚΘ ΔΙΑΝΟΜΘ 

1. Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γρ. κ. Τπουργοφ 
2. Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γρ. κ. Γενικοφ Γραμματζα Λιμζνων Λιμενικισ Πολιτικισ& Ναυτιλιακϊν Επενδφςεων 
3. Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γρ. κ. Γενικοφ Γραμματζα Αιγαίου και Νθςιωτικισ Πολιτικισ 
4. Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./Γρ. κ. Αρχθγοφ 
5. Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./Γρ. κ. Αϋ Τπαρχθγοφ  
6. Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./Γρ. κ. Βϋ Τπαρχθγοφ  
7. Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./Γρ. κ. Δ.Κ. Βϋ 
8. ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ Τ.ΝΑ.Ν.Π. 
  

mailto:pemen@otenet.gr
mailto:pemmeken@gmail.com
mailto:penhen1@otenet.gr
mailto:penen@otenet.gr
mailto:stefenson4@gmail.com
mailto:peppken@otenet.gr
ΑΔΑ: Ω2Ζ54653ΠΩ-ΜΝΩ
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ΡΑΑΤΘΜΑ A 

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

Θ 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. 

Τθσ 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. ιατρικι γνωμάτευςθ που φζρει κεϊρθςθ από 
αρμόδιο ελεγκτι ιατρό, 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. Τονίηεται 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 άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ 75). Στισ 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: Ω2Ζ54653ΠΩ-ΜΝΩ



ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΗΠΕΙΡΟ ΙΟΝΙΑ ΝΗΙΑ ΚΑΛΤΜΝΟ ΚΡΗΣΗ ΚΤΜΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΝΟΤΕ ΤΡΟ ΤΔΡΑ ΤΝΟΛΟ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΚΡΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΧΙΟ ΤΝΟΛΟ

236 106 678 1641

Ο  Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ο  

   Ι  Ω  Α  Ν  Ν  Η       Π  Λ  Α  Κ  Ι  Ω  Σ  Α  Κ  Η   

44 39 34 963 148 188

0
2% επιπλζον

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ & ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 119 173 75 86 93 81 219
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Ι
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39

3% επιπλζον

Κοιν. Κριτηρια
0 0 0 0

0 0 0

0 1 0 0 0

1 0 1 21 0 0

6 7 3 20 49

Πολύτεκνοι κλπ 
1 1 0 0

7 1 1 1 29 4

5
10% επιπλζον

3 0 1 1 0 2

ΕΠΑΛ-10%                                                                   

(παρ. 1.2.α.ii του άρθρου 2 Κανονιςμοφ 

Ειςαγωγήσ 2021-22)

Κάτοχοι Βεβαίωςησ υμμετοχήσ ςτισ 

πανελλαδικζσ εξετάςεισ των δφο (02) 

τελευταίων ετών χωρίσ νζα εξζταςη                           

Γενικήσ Επιλογήσ 4 5 2 3 3 2

30 0 1 0 0 0

Τρίτεκνοι
0 0 0 0 0 0 1

0

1 1 4 9
2% επιπλζον

Εςπερινοί
1 1 0 0

0 0 0 5 1 1

5
1 % επιπλζον

0 1 1 0 2

Κοιν. Κριτηρια
1 1 0 1 1 0 1

81 1 2 0 0 0

18 44
10% επιπλζον

Τρίτεκνοι
1 1 1 1

1 1 1 26 4 5

13
3% επιπλζον

1 1 2 1 5

2 6 6

10 261 41 50 63 2923 25 23 58 12 11

3

1 0 1 2
1 % επιπλζον

ΕΠΑΛ-90%                                                                      

(παρ. 1.2.α.i του άρθρου 2 Κανονιςμοφ 

Ειςαγωγήσ 2021-22)                                                                      

Γενικήσ Επιλογήσ 32 46 21

0 0 0 1 0 0

183 444

Πολύτεκνοι κλπ 
3 5 2 2 3

Εςπερινοί
0 0 0 0 0 0 1

0 0 1 0 0 0

3
3% επιπλζον

Κοιν. Κριτηρια
0 0 0 0

0 0 0 2 0 0

2
2% επιπλζον

0 0

1 0 1

1 0 1

1

5 1 1 1 1 4

1

11 13 6 38 92

Πολύτεκνοι κλπ 
1 1 0 1

12 3 2 2 54 8

9
10% επιπλζον

1 0 1 0 0 0
ΓΕΝΙΚΑ ΛΤΚΕΙΑ-10%                                               

(2ο & 4ο Επιςτημονικό πεδίο)                

(παρ. 1.1.α.ii του άρθρου 2 Κανονιςμοφ 

Ειςαγωγήσ 2021-22)

Κάτοχοι Βεβαίωςησ υμμετοχήσ ςτισ 

πανελλαδικζσ εξετάςεισ των δφο (02) 

τελευταίων ετών χωρίσ νζα εξζταςη                                   

Γενικήσ Επιλογήσ 6 10 4 5 5 5

51 0 1 0 0 0

ΓΕΝΙΚΑ ΛΤΚΕΙΑ-90%                                              

(2ο & 4ο Επιςτημονικό πεδίο)                

(παρ. 1.1.α.i του άρθρου 2 Κανονιςμοφ 

Ειςαγωγήσ 2021-22)                                           

86

Τρίτεκνοι
0 1 0 0 0 0

2 1 6 16
2% επιπλζον

Εςπερινοί
1 1 0 1

1 0 0 10 1 2

8
1 % επιπλζον

1 1 1 0 3

Κοιν. Κριτηρια
1 2 1 1 1 1 2

141 1 3 1 1 0

12 5 34 83
10% επιπλζον

Τρίτεκνοι
2 3 1 1

2 2 2 49 7 10

25
3% επιπλζον

2 3 4 2 11

344 830

Πολύτεκνοι κλπ 
6 9 4 4 5 4 11

18 486 77 95 118 5443 46 42 109 23 21Γενικήσ Επιλογήσ 59

Π   Ι   Ν   Α   Κ   Ι   Ο       Κ   Α   Τ   Α   Ν   Ο   Μ   Η   Σ       Θ   Ε   Σ   Ε   Ω   Ν       Ε   Ι   Σ   Α   Γ   Ο   Μ   Ε   Ν   Ω   Ν       Σ   Τ   Ι   Σ       Α.   Ε.   Ν.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ B

ΑΡΙΘΜΟ ΠΟΤΔΑΣΩΝ/-ΣΡΙΩΝ ΚΑTA ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΧΟΛΗ ΠΟΤ ΘΑ ΕΙΑΧΘΟΤΝ ΣΙ Α.Ε.Ν. ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2021 - 22 (Ανήκει ςτην αριθ. 2232.1/42088/21/11-06-2021  Απόφαςη Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛΑΚΤ./Δ.ΕΚ.Ν. Β')

ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ & ΠΟΟΣΑ ΚΑΛΤΨΗ ΘΕΕΩΝ

Ε   Ι   Δ   Ι   Κ   Ο   Σ   Η   Σ   Ε            Α.   Ε.   Ν.   

ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ

Ε.ΔΚΝ.02.01 ΠΙΝΑΚΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΕΝ Ζκδοςη: 6η - 10.06.2019

ΑΔΑ: Ω2Ζ54653ΠΩ-ΜΝΩ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ  
    

Ακαδθμίεσ Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Α.Ε.Ν.)  
    

Α.Ε.Ν. ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ ΣΗΛΕΦΩΝΟ 

ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ 
ΡΑΑΛΙΑ ΑΣΡΟΡΥΓΟΥ 

Τ.Κ. 19300                       
2105574171-2-3 

 

     

ΗΠΕΙΡΟΤ 
ΒΑΘΥ ΡΕΒΕΗΑΣ                         

Τ.Κ. 48100                             
2682022095-6-7 

26820 89512 

     

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 
ΡΛΑΤΕΙΑ ΜΕΪΤΛΑΝΤ 

ΑΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΛΘΝΙΑΣ                     
Τ.Κ. 28100                     

26710 28608 

     

ΚΑΛΤΜΝΟ 
ΕΝΟΙΑ ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑΣ 

ΚΑΛΥΜΝΟΣ  
Τ.Κ.85200  

22430 59505 
22430 50137 

   

ΚΡΗΣΗ 
ΒΛΘΤΕ ΣΟΥΔΑΣ, ΧΑΝΙΑ                              

Τ.Κ. 73200                      
28210 89356 
28210 81651 

     

ΚΤΜΗ 
ΡΑΑΛΙΑ ΚΥΜΘΣ  

Τ.Κ.34003                        
22220 22602 

     

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
 ΝΕΑ ΜΘΧΑΝΙΩΝΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 
Τ.Κ. 57004                       

23920 31222 
23920 31280 

     

ΟΙΝΟΤΩΝ 
ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ ΧΙΟΥ                         

Τ.Κ. 82101                     
22710 55209 

     

ΤΡΟΤ 
Ε.ΡΑΡΑΔΑΜ 1                          

Τ.Κ. 84100  
22810 82450 
22810 79450 

     

ΤΔΡΑ 
ΥΔΑ                                       

Τ.Κ. 18040                        
22980 52208 

     

ΧΙΟΤ 
ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ 26,ΧΙΟΣ                    

Τ.Κ. 82100                       
22710 44431 
22710 29625 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ 
 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΙΤΟΡΩΝ ΑΡΟΓΑΦΟΜΕΝΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ & ΕΓΑΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΘΣ (Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ.) 
ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΕΚΔΟΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ 

 

1.  ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ./ΔΝΕΡ 1
o
  (ΜΗΣΡΩΑ ΝΑΤΣΙΚΩΝ)  

2.  ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝAΡΥΕΙΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ  

3.  ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝAΡΥΕΙΟ ΒΟΛΟΤ  

4.  ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝAΡΥΕΙΟ ΖΓΟΤΜΔΝΗΣΑ  

5.  ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝAΡΥΕΙΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ  

6.  ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝAΡΥΕΙΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ  

7.  ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΥΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑ  

8.  ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝAΡΥΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ  

9.  ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝAΡΥΕΙΟ ΜΤΣΗΛΖΝΖ  

10.  ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝAΡΥΕΙΟ ΠΑΣΡΩΝ  

11.  ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝAΡΥΕΙΟ ΡΟΓΟΤ  

12.  ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝAΡΥΕΙΟ ΥΑΝΗΩΝ  

13.  ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝAΡΥΕΙΟ ΥΗΟΤ  

14.  ΛΙΜΕΝAΡΥΕΙΟ ΑΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ  

15.  ΛΙMΕΝAΡΥΕΙΟ ΓΤΘΔΗΟΤ  

16.  ΛΙΜΕΝΑΡΥΕΙΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ  

17.  ΛΙΜΕΝAΡΥΕΙΟ ΚΑΛΤΜΝΟΤ  

18.  ΛΙΜΕΝΑΡΥΕΙΟ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ  

19.  ΛΙΜΕΝAΡΥΕΙΟ ΚΩ  

20.  ΛΙΜΕΝAΡΥΕΙΟ ΛΔΤΚΑΓΑ  

21.  ΛΙΜΕΝAΡΥΕΙΟ ΜΤΡΗΝΑ  

22.  ΛΙΜΕΝΑΡΥΕΙΟ ΠΡΔΒΔΕΑ  

23.  ΛΙΜΕΝAΡΥΕΙΟ ΤΡΟΤ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ε 
 

Πλοι οι υποψιφιοι/-εσ πρζπει να υποβάλλουν αίτθςθ θλεκτρονικά ωσ εξισ: 
 
(α) Μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του Υ.ΝΑ.Ν.Ρ. https://regusr.hcg.grχρθςιμοποιϊντασ τον λογαριαςμό του θλεκτρονικοφ τουσ 
ταχυδρομείου (e-mail) και κωδικό ςφνδεςθσ (password) τθσ επιλογισ τουσ, κάνουν εγγραφι ωσ χριςτεσ ςτθν Υπθρεςία 
ΧΘΣΤΩΝ του Υ.ΝΑ.Ν.Ρ. *Τπογραμμίηεται ότι οι υποψιφιοι/-εσ κα πρζπει να απομνθμονεφςουν τον λογαριαςμό 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) και τον κωδικό ςφνδεςθσ(password) που κα χρθςιμοποιιςουν για τθν 
υποβολι τθσ θλεκτρονικισ τουσ αίτθςθσ, κακϊσ μζςω αυτϊν κα είναι δυνατι θ παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ τθσ 
αίτθςισ τουσ, κακϊσ και ςε περίπτωςθ επιτυχίασ τουσ ςε Α.Ε.Ν., κα πραγματοποιείται θ ςφνδεςθ ςτισ 
μθχανογραφικζσ εφαρμογζσ του Τ.ΝΑ.Ν.Π. που αφοροφν τθ ςπουδαςτικι τουσ κατάςταςθ]. 
 
(β) Αφοφ πραγματοποιθκεί με επιτυχία θ εγγραφι αποςτζλλεται από τθν Υπθρεςία, αυτοματοποιθμζνο μινυμα 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail), το οποίο κα περιζχει ςφνδεςθ προσ ςυγκεκριμζνθ διεφκυνςθ, θ οποία κα πρζπει 
να ακολουκθκεί ϊςτε να ενεργοποιθκεί ο λογαριαςμόσ*ε περίπτωςθ μθ λιψθσ αυτοματοποιθμζνου μθνφματοσ 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail), να γίνει ζλεγχοσ ςτο φάκελο Spam ι Junk ι να χρθςιμοποιθκεί διαφορετικόσ 
πάροχοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου+.  
 
(γ)Στθ ςυνζχεια και με τθ χριςθ του ενεργοφ πλζον λογαριαςμοφ τουσ από τθν πιο πάνω διαδικαςία, μζςω τθσ 
ιςτοςελίδασ του Υ.ΝΑ.Ν.Ρ. https://eisaen.hcg.gr, ςυνδζονται, προκειμζνου από τθν επιλογι «Νζα αίτθςθ» να 
ςυμπλθρϊςουν και να υποβάλλουν θλεκτρονικά τθν αίτθςθ τουσ. 
 
(δ)Ιδιαίτερθ προςοχι κα πρζπει να δοκεί από τουσ υποψιφιουσ ςτθν ορκι ςυμπλιρωςθ του είδουσ λυκείου 
(Ημεριςιο ι εςπερινό, Γενικό Λφκειο ι Επαγγελματικό Λφκειο) από το οποίο προζρχονται. Ειδικότερα: 
Γενικά Λφκεια:  
(i)όςοι ςυμμετζχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ, με τουσ όρουσ και προχποκζςεισ που ιςχφουν ςτο ςχολικό ζτοσ 
2002-2021 κα πρζπει να επιλζξουν τθν αντίςτοιχθ επιλογι.  
(ii) οι κάτοχοι Βεβαίωςθσ Συμμετοχισ των δφο (02) τελευταίων ετϊν χωρίσ νζα εξζταςθ, κα πρζπει να επιλζξουν τθν 
αντίςτοιχθ επιλογι. 
Επαγγελματικά Λφκεια: 
(i) όςοι ςυμμετζχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ με τουσ όρουσ και προχποκζςεισ που ιςχφουν ςτο ςχολικό ζτοσ 
2020-2021, κα πρζπει να επιλζξουν τθν αντίςτοιχθ επιλογι. 
(ii) οι κάτοχοι Βεβαίωςθσ Συμμετοχισ των δφο (02) τελευταίων ετϊν χωρίσ νζα εξζταςθ, κα πρζπει να επιλζξουν τθν 
αντίςτοιχθ επιλογι. 
Πςοι υποψιφιοι προερχόμενοι από εςπερινό λφκειο ςυμμετζχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ θμερθςίων λυκείων, 
κα δθλϊνουν ωσ είδοσ λυκείου Θμεριςιο. 
 
(ε) Μετά τθν ειςαγωγι ςτθ φόρμα τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ και τθν καταχϊρθςθ όλων των ςτοιχείων αυτισ 
παρζχονται οι εξισ επιλογζσ:  
 
1. Προςωρινι αποκικευςθ: Ππου επιτρζπεται θ μεταβολι  των καταχωρθκζντων ςτοιχείων . 
 
2. Τποβολι: Μζςω αυτισ τθσ επιλογισ, ο/θ υποψιφιοσ/-ια υποβάλει τθν αίτθςθ του. ΠΡΟΟΧΗ: Μετά τθν 

«ΥΡΟΒΟΛΘ» δεν επιτρζπεται καμία διόρκωςθ/μεταβολι των ςτοιχείων από τον/-θν υποψιφιο/-α. 
 
3. Ακφρωςθ: Δίνει τθ δυνατότθτα ακφρωςθσ τθσ αίτθςθσ (ΠΡΟΟΧΗ: Μόνο πριν το ςτάδιο τθσ ΥΡΟΒΟΛΘΣ). 
 
4. Εκτφπωςθ αποδεικτικοφ υποβολισ: Θ ςυγκεκριμζνθ επιλογι γίνεται ενεργι μετά τθν ΥΡΟΒΟΛΘ τθσ αίτθςθσ και 

μζςω αυτισ ο/θ υποψιφιοσ/ια δφναται να εκτυπϊςει το αποδεικτικό τθσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ. 
 

Εκτφπωςθ Τπεφκυνθσ Διλωςθσ Παραρτιματοσ Σ: Θ Υπεφκυνθ Διλωςθ του ακόλουκου Ραραρτιματοσ είναι 
διακζςιμθ ςτθν αρχικι ςελίδα τθσ Ιςτοςελίδασ https://eisaen.hcg.gr/. 

https://regusr.hcg.gr/
https://eisaen.hcg.gr/
https://eisaen.hcg.gr/
ΑΔΑ: Ω2Ζ54653ΠΩ-ΜΝΩ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

(άρθρο 8 ν.1599/1986) 

Θ ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων υπθρεςιϊν 
(άρκρο 8 παρ. 4 ν. 1599/1986) 

ΡΟΣ:  

Ο – Θ Πνομα:  Επϊνυμο:  

Πνομα και Επϊνυμο 
Ρατζρα:  

 

Πνομα και Επϊνυμο 
Μθτζρασ: 

 

Θμερομθνία γζννθςθσ:   

Τόποσ Γζννθςθσ:  

Αρικμόσ Δελτίου 
Ταυτότθτασ: 

 Τθλ:  

Τόποσ Κατοικίασ:  Οδόσ:  Αρικ:  ΤΚ:  

Αρ. Τθλεομοιοτφπου 
(Fax):  

Δ/νςθ Θλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ, που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του 
ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι: 

1. Εφόςον τελικά ειςαχκϊ ςε Α.Ε.Ν., κατά τθ διάρκεια του Αϋ διδακτικοφ εξαμινου κα εξεταςτϊ ςτθν κολφμβθςθ και 
ςε περίπτωςθ επανεξετάςεων και εκ νζου αποτυχίασ κα απομακρυνκϊ από τθν Α.Ε.Ν. 

2. Ζλαβα γνϊςθ τθσ προκιρυξθσ για τθν ειςαγωγι ςπουδαςτϊν / ςπουδαςτριϊν ςτισ Ακαδθμίεσ Εμπορικοφ Ναυτικοφ 
(ΑΕΝ) ακαδθμαϊκοφ  ζτουσ 2021 – 2022 κακϊσ και των όρων και προχποκζςεων ςυμμετοχισ, τα οποία και αποδζχομαι.  

3. Με τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςισ μου, δθλϊνω ότι, ςυναινϊ για τθν αποκικευςθ και επεξεργαςία των ςτοιχείων τθσ 
αίτθςισ μου ςτθ μθχανογραφικι εφαρμογι (https://eisaen.hcg.gr/) του Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΚ.Ν. Β’, για τθν 
αποςτολι τυχόν ενθμερωτικϊν e-mail και ςε περίπτωςθ ειςαγωγισ μου ςε Α.Ε.Ν. για τθ χρθςιμοποίθςθ των ανωτζρω 
ςτοιχείων μου ςε μθχανογραφικζσ εφαρμογζσ του Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που αφοροφν τθ ςπουδαςτικι μου κατάςταςθ. 

4. Ζχω όλα τα νόμιμα προςόντα-προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, όπωσ αυτά αναφζρονται ςτθ ςχετικι 
προκιρυξθ, τα δε αναγραφόμενα ςτοιχεία και προχποκζςεισ-προςόντα που δθλϊνω ςτθν αίτθςι μου είναι αλθκι. 

5. Δεν ζχω υποβάλει άλλθ αίτθςθ για τθν ίδια προκιρυξθ. 
6. Σε περίπτωςθ που τα αναγραφόμενα ςτθν αίτθςι μου αποδειχκοφν ανακριβι ι αναλθκι ι μεταβλθκοφν μζχρι τθν 

θμερομθνία κατάταξισ μου γνωρίηω ότι θ αίτθςι μου κα απορριφκεί και δεν κα γίνω δεκτόσ/-ι για ειςαγωγι, και εάν ζχω 
ειςαχκεί, θ ειςαγωγι μου ΘΑ ΑΝΑΚΛΗΘΕΙ και ΘΑ ΑΠΟΒΛΗΘΩ από τθ χολι ειςαγωγισ μου, με όλεσ τισ διοικθτικζσ ι 
άλλεσ ςυνζπειεσ. 

Θμερομθνία:      ……………….…….20…… 
 

Ο – Θ Δθλ. 
 
 
 

(Υπογραφι) 

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 
2021 - 2022 

https://eisaen.hcg.gr/
ΑΔΑ: Ω2Ζ54653ΠΩ-ΜΝΩ
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