
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 2231.2-6/27352/2022 
Κύρωση Κανονισμού Εισαγωγής Σπουδαστών/

Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυ-

τικού (Α.Ε.Ν.) για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2638/1998 «Ορ-

γάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μι-
σθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 204).

β) Του άρθρου 1 του ν. 380/1976 «Περί εισαγωγής εις 
τας Δημοσίας Σχολάς Εμπορικού Ναυτικού υποψηφί-
ων ειδικών τινών κατηγοριών» (Α’ 178), όπως αντικατα-
στάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4256/2014 
(Α’ 92).

γ) Του ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της 
δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 146).

δ) Του ν. 3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού 
Λυκείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 29).

ε) Του ν. 3896/2010 «Εφαρμογή της αρχής των ίσων 
ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναι-
κών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης - Εναρμόνιση 
της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 
Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις.» (Α’ 207).

στ) Του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193).

ζ) Του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις- Κα-
ταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπη-
ρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποιήσεις διατάξεων 
του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74).

η) Του ν. 4452/2017 «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού 
Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθή-
κης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (Α’ 17).

θ) Του άρθρου 32 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).

ι) Του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 
Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειρα-
ματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 70).

ια) Του ν. 4777/2021 «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, 
αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 25).

ιβ) Του άρθρου 150 του ν. 4887/2022 «Αναπτυξιακός 
Νόμος - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» (Α’ 16).

ιγ) Του ν.δ. 187/1973 «Περί κώδικος Δημοσίου Ναυτι-
κού Δικαίου» (Α’ 261).

ιδ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98).

ιε) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

ιστ) Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).

ιζ) Του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

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

ιθ) Της υπό στοιχεία Μ 3614.1/03/01/29-05-2001 
απόφασης Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων και Εμπορικής Ναυτιλίας «Ένταξη των Ακαδημιών 
Εμπορικού Ναυτικού Σχολών Πλοιάρχων και Μηχανικών 
στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 
(Α’ 188), όπως αντικαταστάθηκε με τον ν. 2909/2001 
(Α’ 90)» (Β’ 734). 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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κ) Της υπό στοιχεία Μ 3611.2/01/2004/21-04-2004 
απόφασης Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Χαρακτη-
ρισμός των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ανά-
λογα με τον τρόπο φοίτησης των σπουδαστών τους» 
(Β’ 602).

κα) Της υπό στοιχεία Φ.153/79899/Α5/21-05-2019 
απόφασης Υπουργού και Υφυπουργού Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγ-
γελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του 
συνολικού αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και 
Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστη-
μίων, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής 
Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών 
Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής 
Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, της Σχολής 
Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και των Σχολών της Ακαδημί-
ας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για το ακαδημαϊκό έτος 
2019-2020 και εφεξής», (Β’ 1904 και Β’ 1940 διορθώσεις 
σφαλμάτων), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
Φ.153/40138/Α5/23-03-2020 απόφαση Υπουργού Παι-
δείας και Θρησκευμάτων (Β’ 1106 και Β’ 1501 διορθώσεις 
σφαλμάτων). 

κβ) Της υπ’ αρ. 2231.2-13/39590/29-05-2019 απόφα-
σης Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Έγκριση του 
Κανονισμού Σπουδών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυ-
τικού (Κ.Σ./ΑΕΝ)» (Β’ 2028).

κγ) Της υπ’ αρ. 2231.2-9/42341/2019/07-06-2019 από-
φασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Ωρολόγια 
και Αναλυτικά Προγράμματα Ακαδημιών Εμπορικού 
Ναυτικού Πλοιάρχων και Μηχανικών Π-Μ» (Β’ 2321).

κδ) Της υπό στοιχεία Φ.251/25089/Α5/20-02-2020 από-
φασης Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Πρό-
σβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και 
όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού 
Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το “νέο” σύστημα 
του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και με το άρθρο 165 
του ν. 4635/2019 (Α’ 167)» (Β’ 643).

κε) Της υπό στοιχεία Φ.253/11812/Α5/2020 απόφασης 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κατάταξη των 
Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύν-
σεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α 
του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως αυτό προστέθηκε με την 
παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70)» (Β’ 345), 
η οποία ισχύει και για το ΠΑΛΑΙΟ σύστημα, ως προς τα 
4 επιστημονικά πεδία.

κστ) Της υπό στοιχεία Φ.153/56755/Α5/21-05-2021 
απόφασης Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κα-
θορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υπο-
ψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2021-2022» 
(Β’ 2140).

κζ) Της υπό στοιχεία Φ.251/22973/Α5/26-2-2021 από-
φασης Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ορισμός 
της ελάχιστης και μέγιστης τιμής του συντελεστή της 
Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ως προϋπόθεση εισαγωγής 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 
2021-2022 και εφεξής» (Β’ 774).

κη) Της υπό στοιχεία Φ.253.1/148469/Α5/2021/
18-11-2021 απόφασης Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων «Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των 
πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών 
μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα 
Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη 
Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστι-
κής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαι-
οφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς 
και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, το ακαδη-
μαϊκό έτος 2022- 2023 και εφεξής» (Β’ 5399).

κθ) Της υπό στοιχεία Φ.251/165669/Α5/17-12-2021 
απόφασης Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχο-
λών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς 
και Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) 
ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για την 
συμμετοχή των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσε-
ων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις 
Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., 
στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακα-
δημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων 
Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε. 
του Υπουργείου Τουρισμού, από το ακαδημαϊκό έτος 
2022-2023 και εφεξής.» (Β’ 6068).

2. Την υπ’ αρ. 01/27-01-2022 γνώμη του Συμβουλίου 
Ναυτικής Εκπαίδευσης.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο
Κανονισμός Εισαγωγής

Κυρώνουμε τον Κανονισμό Εισαγωγής σπουδαστών/
σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού 
(Α.Ε.Ν.) για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, ως ακο-
λούθως:

«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023»
Άρθρο 1
Αριθμός εισακτέων 
1. Καθορίζουμε τον αριθμό των σπουδαστών/σπουδα-

στριών που εισάγονται στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχα-
νικών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 σε 1449 (798 
Πλοίαρχοι και 651 Μηχανικοί).

2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής καθορίζεται ο αριθμός των εισαγομένων 
σπουδαστών/-στριών ανά Σχολή των Α.Ε.Ν., οι ημερο-
μηνίες υποβολής δικαιολογητικών και υγειονομικών 
εξετάσεων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 

Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα ελέγχου 
της γνώσης κολύμβησης των σπουδαστών/-στριών 
που τελικά θα εισαχθούν στις Σχολές των Α.Ε.Ν., καθώς 
και η διαδικασία αποκλεισμού από την εισαγωγή, σε 
περίπτωση διαπίστωσης κατάθεσης από υποψήφιο/-
α σπουδαστή/-στρια Α.Ε.Ν. παράτυπων ή ανακριβών 
δικαιολογητικών.
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Άρθρο 2
Προέλευση υποψηφίων - Κατανομή θέσεων

1. ΓΕΝΙΚH ΚΑΤΗΓΟΡΙA
Οι κατά το άρθρο 1 του παρόντος Κανονισμού εισαγό-

μενοι σπουδαστές/-στριες προέρχονται από υποψηφί-
ους/-ιες που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και κατα-
νέμονται ως ακολούθως:

1.1. Σε ποσοστό 65% του συνολικού αριθμού εισακτέ-
ων, προερχόμενους από ημερήσια Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.) 
από τα επιστημονικά πεδία Θετικών και Τεχνολογικών 
Επιστημών και Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής 
(2ο και 4ο) και συγκεκριμένα:

1.1.α. i) ποσοστό 0,90 Χ 65 = 58,5% από ημερήσια ΓΕ.Λ. 
από τα επιστημονικά πεδία Θετικών και Τεχνολογικών 
Επιστημών και Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής 
(2ο και 4ο), με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν 
το σχολικό έτος 2021 - 2022.

ii) ποσοστό 0,10 Χ 65 = 6,5% από κατόχους Βεβαίωσης 
Συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις των δύο τελευ-
ταίων ετών χωρίς νέα εξέταση.

1.1.β. Επιπλέον των θέσεων αυτών, ποσοστό 1% θα 
καλύπτεται από υποψήφιους εσπερινών ΓΕ.Λ. που έχουν 
συμμετάσχει στις πανελλαδικές του σχολικού έτους 
2021-2022.

1.2. Σε ποσοστό 35% του συνολικού αριθμού εισα-
κτέων, προερχόμενους από ημερήσια Επαγγελματικά 
Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) όλων των τομέων και συγκεκριμένα: 

1.2.α. i) ποσοστό 0,90 Χ 35 = 31,5% από ημερήσια 
ΕΠΑ.Λ. όλων των τομέων, με τους όρους, προϋποθέσεις, 
εξεταστέα ύλη και διαδικασίες που ισχύουν το σχολικό 
έτος 2021-2022.

ii) ποσοστό 0,10 Χ 35 = 3,5% από κατόχους Βεβαίωσης 
Συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις των δύο τελευ-
ταίων ετών χωρίς νέα εξέταση.

1.2.β. Επιπλέον των θέσεων αυτών, ποσοστό 1% θα 
καλύπτεται από υποψήφιους εσπερινών ΕΠΑ.Λ. που 
έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές του σχολικού 
έτους 2021-2022.

2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Καθ’ υπέρβαση του εκάστοτε καθοριζόμενου αριθμού 

εισακτέων σπουδαστών/-στριών στις Α.Ε.Ν., εισάγονται 
υποχρεωτικώς, κατά τη μεταξύ τους σειρά επιτυχίας, 
εφόσον συγκεντρώνουν τη βαθμολογική βάση επιτυχί-
ας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

2.1. Μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) υποψήφι-
ων εκ τέκνων ή αδελφών αναπήρων και θυμάτων πολέ-
μου και Εθνικής Αντίστασης, τέκνων ή αδελφών αναπή-
ρων και θυμάτων ειρηνικής περιόδου ως και υποψηφίων 
που είναι πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του 
ν. 1910/1944 (Α’ 229), όπως αντικαταστάθηκε με την πα-
ράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α’ 75), κα-
θώς και υποψηφίων τέκνων των ανωτέρω πολυτέκνων. 
Η πολυτεκνική ιδιότητα διατηρείται ισοβίως σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του 
ν. 3454/2006 (Α’ 75).

2.2. Μέχρι ποσοστού τρία τοις εκατό (3%) υποψήφι-
ων γονέων και τέκνων πολυμελών οικογενειών με τρία 
ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή 

νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπερι-
λαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με 
τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα χωρίς να λαμ-
βάνονται υπόψη ηλικιακά όρια για την απόκτηση της 
ιδιότητας αυτής.

2.3. Μέχρι ποσοστού δύο τοις εκατό (2%) υποψήφιων 
(α) ορφανών από τον ένα ή και από τους δύο γονείς ή 
τέκνων άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέ-
ντα τέκνα, (β) με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που 
είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλ-
λονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία 
Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων με ειδικές 
ανάγκες επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα 
σε αναπηρία άνω του 67%.

2.4. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων των ανωτέ-
ρω 2.1, 2.2 και 2.3 περιπτώσεων, αυτές συμπληρώνονται 
από υποψήφιους της Γενικής Κατηγορίας.

2.5. Οι υποψήφιοι/-ες των ανωτέρω 2.1, 2.2 και 2.3 πα-
ραγράφων κάθε Ειδικής Κατηγορίας με βάση τον τελικό 
βαθμό κατάταξής τους, καταλαμβάνουν θέσεις Γενικής 
Κατηγορίας και μόνο εφόσον δεν επιλεγούν στη Γενική 
Κατηγορία, τότε καταλαμβάνουν τις θέσεις της Ειδικής 
Κατηγορίας που προκηρύσσονται γι’ αυτούς/-ές.

3. ΓΕΝΙΚΑ
3.1. Οι τυχόν κενές θέσεις που θα προκύψουν από 

τις παρ. 1.1.β. και 1.2.β. της Γενικής Κατηγορίας μετα-
φέρονται στους υποψηφίους γενικής επιλογής των 
παρ. 1.1.α.i).

3.2. Παράλληλα, σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων 
υποψηφίων προερχόμενων από Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.) 
οιασδήποτε Κατηγορίας (Γενικής ή Ειδικών Κατηγοριών), 
κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας συμπλήρωσης 
αυτών από υποψηφίους/-ες από τους πίνακες επιλαχό-
ντων αντίστοιχης κατηγορίας προερχομένων από Γενι-
κά Λύκεια (ΓΕ.Λ.), αυτές συμπληρώνονται από υποψή-
φιους/-ες από τους πίνακες επιλαχόντων αντίστοιχης 
Κατηγορίας προερχομένων από Επαγγελματικά Λύκεια 
(ΕΠΑ.Λ.), και αντιστρόφως.

3.3. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση εκ νέου ύπαρξης 
κενών θέσεων Ειδικών Κατηγοριών από υποψήφιους/-
ες αντίστοιχης Κατηγορίας κατόπιν ολοκλήρωσης των 
διαδικασιών της περ. 3.2., αυτές συμπληρώνονται από 
αντίστοιχους υποψήφιους της Γενικής Κατηγορίας.

Άρθρο 3
Γενικά Προσόντα υποψηφίων

Κάθε υποψήφιος/-α πρέπει να συγκεντρώνει τα πιο 
κάτω προσόντα:

1. Να έχει συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Να έχει την Ελληνική Ιθαγένεια και να είναι γραμ-
μένος/-η στα μητρώα αρρένων ή Δημοτολόγια Δήμου 
ή Κοινότητας.

3. Να μην έχει υπερβεί το 27ο έτος της ηλικίας του/της, 
όριο που θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την 31η Δε-
κεμβρίου του έτους υποβολής της αίτησης (γεννηθέντες 
από 01-01-1995 και μεταγενέστερα). 

4. Να είναι κατά γνωμάτευση αρμόδιας υγειονομι-
κής επιτροπής ικανός/-ή σωματικά και πνευματικά για 
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το ναυτικό επάγγελμα, σύμφωνα με τις διατάξεις που 
ισχύουν για κάθε ειδικότητα.

5. Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή σε φυ-
λάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’ υποτροπή ή μεγα-
λύτερη του εξαμήνου για λαθρεμπόριο ή λαθρεμπόριο 
ναρκωτικών ή λαθρεμπόριο όπλων και πυρομαχικών ή 
για παράβαση του νόμου περί προστασίας του Εθνικού 
Νομίσματος ή για αδίκημα αναφερόμενο στην επί του 
πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά το 
δικαίωμα άσκησης του ναυτικού επαγγέλματος.

Άρθρο 4
Δικαιολογητικά Υποψηφίων

1. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Όλοι οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να δηλώσουν τις Α.Ε.Ν. 

στο μηχανογραφικό δελτίο του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων και να υποβάλουν επιπροσθέτως 
αίτηση ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουρ-
γείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. (Στην αίτηση 
δηλώνονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ όλες οι Σχολές της μίας ή και 
των δύο ειδικοτήτων που έχουν δηλωθεί στο μηχανο-
γραφικό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων). 
Επιπλέον, πρέπει μέσα στην προθεσμία που θα ορίζεται 
από τη σχετική προκήρυξη να υποβάλουν σε οποιαδή-
ποτε Α.Ε.Ν. τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.1. Γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής από την 
οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε 
ειδικότητα, να προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/-α είναι 
σωματικά και πνευματικά κατάλληλος/-η για φοίτηση 
σε Σχολή της μίας ή και των δύο ειδικοτήτων.

Για την υγειονομική εξέταση των υποψηφίων και την 
έκδοση πιστοποιητικού υγειονομικής καταλληλότη-
τας, για την ειδικότητα Πλοιάρχων ή Μηχανικών ή και 
για τις δύο ειδικότητες, αρμόδια είναι η πλησιέστερη 
Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. του τόπου κατοικίας κάθε υποψηφίου/-ας. Η 
υγειονομική εξέταση των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του π.δ. 591/1975 (Α’ 191).

Οι υποψήφιοι/-ες παραπέμπονται για εξέταση στις 
κατά τόπους Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. με την ίδια διαδικασία που 
ισχύει για τους απογεγραμμένους ναυτικούς, δηλαδή 
με παραπεμπτικό της πλησιέστερης στον τόπο κατοι-
κίας τους απογράφουσας Αρχής (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.
ΑΚΤ./Δ.Ν.ΕΡ. 1ο ή Λιμενικής Αρχής).

Οι δαπάνες υγειονομικής εξέτασης των υποψηφίων, 
βαρύνουν τους/τις ίδιους/ίδιες και οι σχετικές υποχρε-
ώσεις τους καθορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις. 

Οι γνωματεύσεις των Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. είναι οριστικές και 
ανέκκλητες.

1.2. Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/
1986 (Α’ 75), με την οποία να αποδέχεται ότι εφόσον 
τελικά εισαχθεί σε Α.Ε.Ν., κατά τη διάρκεια του Α’ διδα-
κτικού εξαμήνου θα εξεταστεί στην κολύμβηση και σε 
περίπτωση επανεξετάσεων και εκ νέου αποτυχίας θα 
απομακρύνεται από την Α.Ε.Ν.

1.3. Φωτοαντίγραφο αίτησης-δήλωσης υποψηφίου/-
ας για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις τρέχοντος 
σχολικού έτους 2021-2022 (ως αυτή οριστικά καταχω-
ρίσθηκε ηλεκτρονικά στο σύστημα myschool από το 

Διευθυντή του Λυκείου). Προκειμένου για κατόχους 
Βεβαίωσης Συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις 
των δύο τελευταίων ετών υποβάλλεται φωτοαντίγρα-
φο της βεβαίωσης αυτής, ή του δελτίου εξεταζομένου 
πανελλαδικών εξετάσεων από τα οποία να προκύπτει ο 
Κωδικός αριθμός υποψηφίου του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.

1.4. Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων δελτίου ταυ-
τότητας.

1.5. Βεβαίωση ΑΜΚΑ ή προσκόμιση οποιουδήποτε 
δικαιολογητικού που αναγράφει τον ΑΜΚΑ.

2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Οι υποψήφιοι/-ες που ανήκουν στις ευεργετικές δια-

τάξεις που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του 
παρόντος [που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 380/1976 
(Α’ 178), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρ-
θρου 31 του ν. 4256/2014 (Α’ 92)], εφόσον δηλώνουν 
ότι επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού ευεργετή-
ματος υποβάλλουν απαραίτητα και τα ακόλουθα κατά 
περίπτωση συμπληρωματικά δικαιολογητικά, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 

2.1 Τα τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς 
και αναπήρων ή θυμάτων ειρηνικής περιόδου που είναι 
εν ενεργεία ή έχουν συνταξιοδοτηθεί για το λόγο αυτό:

(α) Βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ότι 
η οικογένεια του υποψηφίου συνταξιοδοτείται για τον 
ανωτέρω λόγο ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του 
ν. 1599/1986 (Α’  75) του συνταξιοδοτούμενου, στην 
οποία αναφέρεται ο αριθμός, η χρονολογία έκδοσης 
και το όργανο που εξέδωσε την πράξη συνταξιοδότη-
σης, μαζί με το απόκομμα της επιταγής καταβολής της 
σύνταξης κατά τον τελευταίο, πριν από την υποβολή 
της δήλωσης, μήνα. Σε περίπτωση τέκνων αναπήρων ή 
θυμάτων ειρηνικής περιόδου που είναι εν ενεργεία σχε-
τική προς τούτο βεβαίωση του φορέα που υπηρετεί, και 

(β) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου για την οικο-
γενειακή τους κατάσταση ή βεβαίωση οικογενειακής 
κατάστασης, που έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν την 
υποβολή της αίτησης. 

2.2 Τα τέκνα αναγνωρισμένων ως αγωνιστών Εθνικής 
Αντίστασης, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας κατά το 
χρόνο έκδοσης της παρούσας:

(α) Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Εφέδρων Πολεμι-
στών Αναπήρων, Θυμάτων και Αγωνιστών (Δ.Ε.Π.Α.Θ.Α.) 
ή οικείας Νομαρχίας ότι ο πατέρας ή η μητέρα του/της 
υποψηφίου/-ας έχει αναγνωριστεί ως αγωνιστής Εθνικής 
Αντίστασης και

(β) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου για την οικο-
γενειακή τους κατάσταση ή βεβαίωση οικογενειακής 
κατάστασης, που έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν την 
υποβολή της αίτησης.

2.3 Πολύτεκνοι και τα τέκνα τους:
(α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον 

οικείο Δήμο ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που 
έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν την υποβολή της αί-
τησης και 

(β) Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πο-
λυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.) που είναι σε ισχύ, από το 
οποίο προκύπτει ρητά η πολυτεκνική ιδιότητα.
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2.4 Γονείς τριών τέκνων και τα τέκνα τους: 
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον 

οικείο Δήμο ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης, 
που έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν την υποβολή της 
αίτησης, που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η 
συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την κατά νόμο κτή-
ση της ιδιότητας του τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης 
οικογένειας [άρθρο 3 του ν. 3454/2006 (Α’ 75)].

Εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστα-
σης απαιτείται επιπλέον:

α) Σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου σε ποσοστό εξή-
ντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως 
ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό 
από τον οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η 
ανωτέρω αναπηρία.

β) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύ-
ρωση του γάμου των γονέων ή διαζύγιο ή διακοπή της 
έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή περισσότερα από τα τέκνα 
έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους, ο/η υπο-
ψήφιος/α ως γονέας ή ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, 
πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (αντίγραφα 
δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων) από τα οποία 
να αποδεικνύεται ότι ο/η ίδιος/α ή ο γονέας του/ης, αντί-
στοιχα, έχει ή είχε μέχρι την ενηλικίωσή τους τη γονική 
μέριμνα και επιμέλεια των ως άνω τέκνων.

Την ιδιότητα τρίτεκνου ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας 
αποκτούν οι:

(α) Γονέας ή γονείς που έχουν γονική μέριμνα και επιμέ-
λεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους 
ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετηθέντων ή εκτός 
γάμου γεννηθέντων και 

(β) Τα τέκνα αυτών όπου αυτό προβλέπεται.
Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με 

οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) 
και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής 
κατάστασης. 

2.5 Γι’ αυτούς που είναι ορφανοί από τον έναν ή και 
από τους δύο γονείς ή τέκνα άγαμης μητέρας με ένα ή 
δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον 
οικείο Δήμο, ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης, 
που έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν την υποβολή της 
αίτησης, από το οποίο να προκύπτει: 

(α) ο θάνατος του/των γονέα/γονέων και
(β) για την περίπτωση τέκνου/τέκνων άγαμης μητέ-

ρας, η μη αναγνώριση του/των τέκνου/τέκνων της, των 
οποίων έχει τη γονική μέριμνα.

2.6 Γι’ αυτούς που έχουν γονείς ή τέκνα ή αδέλφια ή 
συζύγους, που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, 
που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, ή πάσχουν από μυ-
ϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία 
ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προ-
βλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67% (δεν 
συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό 67%):

(α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον 
οικείο Δήμο ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης, που 
έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν την υποβολή της αίτη-
σης, από το οποίο να προκύπτει η συγγενική σχέση εξ 
αίματος ή εξ αγχιστείας και 

(β) Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής, σύμφωνα 
με το εκάστοτε ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρί-
ας, το οποίο να είναι σε ισχύ κατά το έτος υποβολής της 
αίτησης. Αν το πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής 
δεν διασαφηνίζει τα κινητικά προβλήματα, αλλά μόνο 
αναπηρία άνω του 67%, τότε συμπληρωματικά απαιτεί-
ται Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, με 
υπογραφή και σφραγίδα Διευθυντού είτε Κλινικής Ε.Σ.Υ. 
ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος αντίστοι-
χα, που θα βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη αναπηρία που 
πιστοποιείται από την Υγειονομική Επιτροπή προκαλεί ή 
συνδέεται με σοβαρά κινητικά προβλήματα.

Άρθρο 5
Έλεγχος και παραλαβή δικαιολογητικών 
από τις Α.Ε.Ν.

1. Η παραλαβή από τις Α.Ε.Ν. των δικαιολογητικών των 
υποψηφίων, πραγματοποιείται μόνο μέσα στα χρονικά 
όρια που καθορίζονται για τον σκοπό αυτό από τη σχε-
τική προκήρυξη και ολοκληρώνεται μετά από έλεγχο της 
πληρότητας και κανονικότητάς τους.

2. Δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά 
για οποιοδήποτε λόγο. 

3. Δικαιολογητικά υποψηφίου/-ιας που είναι ελλιπή 
δεν παραλαμβάνονται.

4. Η διαδικασία παραλαβής και ελέγχου των δικαιο-
λογητικών στις Α.Ε.Ν. γίνεται από επιτροπές παραλαβής 
των Α.Ε.Ν., όπως αναλυτικά περιγράφονται στη σχετική 
προκήρυξη.

5. Οι Α.Ε.Ν. παραλαμβάνουν δικαιολογητικά που αφο-
ρούν μόνο στους Έλληνες υποψηφίους του άρθρου 3 του 
παρόντος. Η κατάθεση δικαιολογητικών λοιπών κατηγο-
ριών εισαγομένων (αλλοδαπών κ.λπ. του άρθρου 10 του 
παρόντος) γίνεται απευθείας στο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.
ΑΚΤ./Δ.ΕΚ.Ν. Β’ από τους ενδιαφερόμενους.

Άρθρο 6
Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) 

Με τον ν. 4777/2021 (Α’ 25), θεσπίστηκε η Ελάχιστη 
Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγι-
κή κατεύθυνση. Η επίτευξη στις πανελλαδικές εξετάσεις 
βαθμολογικής επίδοσης ίσης ή μεγαλύτερης της Ε.Β.Ε. 
αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων στη 
διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στις Σχολές τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης. Ως συντελεστής της Ε.Β.Ε. για την ει-
σαγωγή στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών, ορίζεται 
η τιμή 0,80.

Άρθρο 7
Τρόπος επιλογής σπουδαστών/σπουδαστριών

1. Η επιλογή και ο καθορισμός σειράς προτεραιότητας 
των υποψηφίων της Γενικής Κατηγορίας και των Ειδικών 
Κατηγοριών, κατά ειδικότητα, γίνεται από το Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως ο νόμος ορίζει. Το 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά την έκδο-
ση των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων 
διαβιβάζει, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, τους 
σχετικούς πίνακες επιτυχόντων στο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.
ΑΚΤ./Δ.ΕΚ.Ν. Β’ κατά ειδικότητα.
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Η ανακοίνωση των εισαγομένων ανά ειδικότητα γί-
νεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
όπως ο νόμος ορίζει.

2. Η τελική κατανομή όλων των εισαγομένων στις Σχο-
λές των Α.Ε.Ν. γίνεται από το Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.
ΕΚ.Ν. Β’ ανάλογα με τη Γενική ή Ειδική Κατηγορία, στην 
οποία ανήκουν, τη σειρά προτίμησης ειδικοτήτων και 
αντίστοιχων Σχολών που έχουν δηλώσει και τον τελικό 
βαθμό κατάταξής τους, ο οποίος εκφράζεται με προ-
σέγγιση χιλιοστού.

3. Προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής 
όλων των Κατηγοριών είναι ο/η υποψήφιος/-α να έχει 
κριθεί υγειονομικά κατάλληλος/-η στις προκαταρκτικές 
εξετάσεις που διενεργούνται, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία για τις Σχολές των Α.Ε.Ν. και καθορίζονται στη 
σχετική προκήρυξη εισαγωγής.

4. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά την 
έκδοση των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετά-
σεων διαβιβάζει στο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΚ.Ν. Β’, 
σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, και τους σχετικούς 
πίνακες επιλαχόντων κατά ειδικότητα.

5. Υποψήφιος/-α, ο/η οποίος/-α εισάγεται, σε οποιαδή-
ποτε ειδικότητα, σύμφωνα με τους σχετικούς πίνακες επι-
τυχόντων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ της διαδικασίας επιλογής επιλαχόντων και 
δεν συμπεριλαμβάνεται στους σχετικούς πίνακες επιλα-
χόντων της προηγούμενης παραγράφου.

Άρθρο 8
Διαδικασία παραλαβής και επαναληπτικών 
ελέγχων των δικαιολογητικών των υποψηφίων - 
Έκδοση τελικών αποτελεσμάτων

1. Η διαδικασία παραλαβής και επαναληπτικών ελέγ-
χων των δικαιολογητικών από το Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.
ΑΚΤ./Δ.ΕΚ.Ν. Β’ γίνεται από επιτροπές, όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στη σχετική προκήρυξη.

2. Μετά την ολοκλήρωση των επαναληπτικών ελέγχων 
των δικαιολογητικών των υποψηφίων, δημιουργείται 
ηλεκτρονικό αρχείο υποψηφίων Γενικής Κατηγορίας και 
Ειδικών Κατηγοριών ανά ειδικότητα, οι οποίοι/-ες έχουν 
κριθεί υγειονομικά κατάλληλοι/-ες, το οποίο αποστέλλε-
ται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκει-
μένου να χρησιμοποιηθεί στη διαδικασία επιλογής μέσω 
των πανελλαδικών εξετάσεων.

3. Μετά την επιβεβαίωση της ακρίβειας των εισαχθέ-
ντων στοιχείων του αρχείου (έντυπου και ηλεκτρονικού) 
εισαγομένων της Γενικής Κατηγορίας και Ειδικών Κα-
τηγοριών που έχουν αποσταλεί από το Υπουργείο Παι-
δείας και Θρησκευμάτων, εκδίδονται τα αποτελέσματα 
εισαγωγής - κατανομής σπουδαστών/-στριών, με χρήση 
μηχανογραφικής εφαρμογής που είναι εγκατεστημένη 
στο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΚ.Ν.

Άρθρο 9
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων - Παρουσίαση 
σπουδαστών/-στριών - Κάλυψη κενών θέσεων

1. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται με τοιχοκόλλησή 
τους στα κτήρια του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. [(Πειραιάς, 
Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1 - Ε2) και (Πειραιάς, Γρ. Λαμπρά-

κη 150)] και αναρτώνται στο διαδίκτυο στις ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις http://www.ynanp.gr και http://www.hcg.
gr με μέριμνα του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Η.Δ.ΕΠ. 
Β’/Γρ. Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Επίσης, εκδίδεται 
σχετική ανακοίνωση τύπου με μέριμνα του Υ.ΝΑ.Ν.Π./
Γραφείου Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Οι υποψήφιοι 
ενημερώνονται με αποκλειστικά δική τους ευθύνη για 
τα προαναφερόμενα αποτελέσματα. 

2. Σε κάθε Α.Ε.Ν. διαβιβάζονται πίνακες εισαγομένων 
σε αυτή σπουδαστών/-στριών. Οι σπουδαστές/-στριες 
που έχουν επιλεγεί υποχρεούνται να παρουσιαστούν για 
εγγραφή και φοίτηση στις Σχολές τους, εντός δέκα (10) 
εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανακοίνωσης 
των αποτελεσμάτων, διαφορετικά αποκλείονται της εγ-
γραφής τους στην Α.Ε.Ν.

3. Στην περίπτωση κατά την οποία μετά την παρέλευση 
του χρόνου των δέκα (10) ημερών της προηγουμένης 
παραγράφου προκύψουν κενές θέσεις, αυτές θα καλυ-
φθούν για μία και μόνο φορά από υποψήφιους/-ες από 
τους πίνακες επιλαχόντων που έχουν αποσταλεί από το 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα αποτελέσμα-
τα ανακοινώνονται με τοιχοκόλλησή τους στα κτήρια 
του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. [(Πειραιάς, Ακτή Βασιλειάδη 
Πύλη Ε1 - Ε2) και (Πειραιάς, Γρ. Λαμπράκη 150)] και αναρ-
τώνται στο διαδίκτυο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
http://www.ynanp.gr και http://www.hcg.gr με μέριμνα 
του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Η.Δ.ΕΠ. Β’/Γρ. Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται με 
αποκλειστικά δική τους ευθύνη για τα προαναφερόμενα 
αποτελέσματα. Σε κάθε Α.Ε.Ν. διαβιβάζονται πίνακες ει-
σαγομένων σε αυτή σπουδαστών/-στριών προς κάλυψη 
των κενών θέσεων. Οι σπουδαστές/-στριες που έχουν 
επιλεγεί υποχρεούνται να παρουσιαστούν για εγγραφή 
και φοίτηση στις Σχολές τους, εντός δέκα (10) εργάσιμων 
ημερών από την επόμενη της ανακοίνωσης των απο-
τελεσμάτων, διαφορετικά αποκλείονται της εγγραφής 
τους στην Α.Ε.Ν. Τυχόν κενές θέσεις που, ενδεχομένως, 
υπάρξουν κατά την εφαρμογή της παρούσης παραγρά-
φου δεν θα καλυφθούν.

4. Οι εισαγόμενοι/-ες υποχρεούνται με την εγγραφή 
τους να προσκομίσουν και καταθέσουν στη Γραμματεία 
της Σχολής, στην οποία έχουν εισαχθεί για φοίτηση, 
Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 
(Α’ 75), στην οποία δηλώνουν ότι δεν έχουν εγγραφεί 
ή ότι δεν φοιτούν σε άλλη Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης.

5. Δικαιολογητικά υποψηφίων που δεν εισάγονται, 
παραλαμβάνονται μόνο από την Α.Ε.Ν. στην οποία 
υποβλήθηκαν με την αίτηση υποψηφιότητας κατόπιν 
αιτήσεώς τους, με δική τους ευθύνη και έξοδα που τυχόν 
απαιτηθούν. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν 
εισήχθησαν διατηρούνται στο αρχείο της Α.Ε.Ν. στην 
οποία υπεβλήθησαν και μετά από δύο (02) έτη από 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στο 
πλαίσιο της σχετικής Προκήρυξης καταστρέφονται από 
τριμελή Επιτροπή που συγκροτείται προς τούτο από τον 
Διοικητή της εκάστοτε Α.Ε.Ν., εκτός αν υφίσταται εκκρε-
μής σχετική προσφυγή/δίκη, οπότε και διατηρούνται 
μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης.
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Άρθρο 10
Κατ’ εξαίρεση εισαγωγή σπουδαστών/-στριών

1. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 2 και πέρα 
από τον οριζόμενο κατά Σχολή αριθμό εισακτέων, εισά-
γονται στις Α.Ε.Ν., ανεξάρτητα από τη βαθμολογία τους, 
οι παρακάτω κατηγορίες υποψηφίων:

1.1. Αλλοδαποί - Αλλογενείς: Στην κατηγορία αυτή 
ανήκουν οι αλλοδαποί μη Έλληνες το γένος και την υπη-
κοότητα, που και οι δύο γονείς τους δεν είναι Έλληνες.

1.2. Κύπριοι ομογενείς: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 
Κύπριοι ομογενείς που ο ένας τουλάχιστον από τους γο-
νείς τους είναι Κύπριος στην καταγωγή.

1.3 Απόφοιτοι ομογενειακών σχολείων Τουρκίας (Κων-
σταντινούπολης και Ίμβρου): Στην κατηγορία αυτή ανή-
κουν οι απόφοιτοι ομογενειακών σχολείων Τουρκίας που 
ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς τους είναι Έλληνας 
στην καταγωγή.

Άρθρο 11
Προϋποθέσεις εισαγωγής κατ’ εξαίρεση 
σπουδαστών/-στριών

1. Για να γίνει, καταρχήν, δεκτή αίτηση οποιουδήποτε/
οποιασδήποτε υποψήφιου/-ας των κατ’ εξαίρεση εισα-
γομένων του άρθρου 10 σπουδαστών/-τριών, πρέπει: 

α) να είναι ηλικίας μέχρι 27 ετών και 
β) να έχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

το οποίο παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στις ανώτερες ή/
και ανώτατες σχολές της χώρας που το εκδίδει. Ειδικά 
για τους απόφοιτους ομογενειακών σχολείων Τουρκίας 
(Κωνσταντινούπολης και Ίμβρου), ο υποψήφιος πρέπει 
να έχει τίτλο ή πιστοποιητικό/βεβαίωση σπουδών ομο-
γενειακού σχολείου που επιτρέπει την πρόσβαση σε 
ανώτερες ή/και ανώτατες σχολές της Ελλάδας. 

2. Ειδικά για τους Αλλογενείς - Αλλοδαπούς, η εισαγω-
γή τους σε Α.Ε.Ν. γίνεται μόνον εφόσον υπάρχει σχετική 
διακρατική συμφωνία ή πρωτόκολλο μορφωτικής συ-
νεργασίας με τη χώρα του/της ενδιαφερόμενου/-ης ή η 
υποψηφιότητά τους για επιλογή, προτείνεται επίσημα 
από την αντίστοιχη Διπλωματική Αρχή.

3. Ο αριθμός των κατά κατηγορία και εθνικότητα εισα-
γόμενων κατ’ εξαίρεση στις Α.Ε.Ν. σπουδαστών/-στριών 
του άρθρου 10 ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Εξωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

4. Η κατανομή των εισαγόμενων κατ’ εξαίρεση σπουδα-
στών/-τριών του άρθρου 10, κατά Σχολή και Ειδικότητα, 
πραγματοποιείται με Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από σχετική υγειονομική 
εξέτασή τους, που γίνεται με μέριμνα του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.
ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΚ.Ν. από την Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ./ΠΕΙΡΑΙΑ, εκτός 
των Κυπρίων για την υγειονομική εξέταση των οποίων 
ισχύει η ρύθμιση της παρ. 5. Όσοι υποψήφιοι/-ες των 
κατηγοριών αυτών κριθούν υγειονομικά κατάλληλοι/-ες, 
κατανέμονται σε όλες τις Α.Ε.Ν. της χώρας ανάλογα με 
τις δυνατότητες υποδοχής κάθε Α.Ε.Ν.. 

5. Οι Κύπριοι/-ες υποψήφιοι/-ες που επιλέγονται από 
το Υφυπουργείο Ναυτιλίας Κύπρου για τις Α.Ε.Ν., υπο-
βάλλονται σε υγειονομική εξέταση, σύμφωνα με τις 
διατάξεις που ισχύουν για τους Έλληνες υποψήφιους. 

Η ανωτέρω εξέταση θα λαμβάνει χώρα στα κρατικά νο-
σοκομεία της Κύπρου, που ορίζονται από την Κυπριακή 
Κυβέρνηση.

Η γνωμάτευση της υγειονομικής εξέτασης του άρθρου 
4 του παρόντος συνυποβάλλεται στο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΚ.Ν. Β’ μαζί με τα άλλα δικαιολογητικά κάθε 
υποψήφιου/-ας.

Άρθρο 12
Δικαιολογητικά υποψηφίων κατ’ εξαίρεση 
εισαγομένων

1. Οι υποψήφιοι για κατ’ εξαίρεση εισαγωγή στις Α.Ε.Ν. 
πρέπει να υποβάλουν, μέσα στην προθεσμία που ορίζε-
ται με απόφαση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής, τα πιο κάτω, κατά περίπτωση, δικαιο-
λογητικά:

1.1. Αίτηση, όπως τα υποδείγματα «Α1», «Α2» και «Α3» 
που επισυνάπτονται στον παρόντα κανονισμό.

1.2. Πιστοποιητικό γέννησης, με φωτογραφία του/της 
υποψήφιου/-ας, θεωρημένη για την ταυτοπροσωπία.

1.3. Τίτλο απόλυσης από σχολείο δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης (Λύκειο).

Αν ο τίτλος απόλυσης είναι από ξένο σχολείο, ο/η υπο-
ψήφιος/-α πρέπει να υποβάλει και βεβαίωση του σχολεί-
ου ή της αρμόδιας Εκπαιδευτικής Αρχής της ξένης χώρας 
για τη δυνατότητα εισαγωγής του/της υποψηφίου/-ας 
κατά περίπτωση σε ανώτατη ή/και ανώτερη Σχολή της 
χώρας στην οποία υπάγεται το σχολείο.

Ειδικά για τους/τις απόφοιτους ομογενειακών σχο-
λείων Τουρκίας (Κωνσταντινούπολης και Ίμβρου), ο/η 
υποψήφιος/-α πρέπει να υποβάλει πιστοποιητικό/βεβαί-
ωση σπουδών, βεβαίωση ότι το σχολείο ακολουθεί το 
πρόγραμμα σπουδών της Τουρκίας και ο χορηγούμενος 
τίτλος διασφαλίζει στον κάτοχο το δικαίωμα εισαγωγής 
σε ανώτερες ή/και ανώτατες Σχολές, βεβαίωση ότι με 
απόφαση των τουρκικών Εκπαιδευτικών Αρχών στα τέ-
κνα Ελλήνων υπηκόων που σπουδάζουν σε ομογενειακά 
σχολεία αντί τίτλου απόλυσης χορηγείται πιστοποιητικό/
βεβαίωση σπουδών.

1.4. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου της χώρας του/
της, το οποίο να έχει εκδοθεί το πολύ ένα τρίμηνο πριν 
από την ημερομηνία υποβολής του, με εξαίρεση τους/
τις αποφοίτους ομογενειακών σχολείων Κωνσταντινού-
πολης και Ίμβρου Τουρκίας.

1.5. Αντίγραφο ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση 
του Ελληνικού Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο να έχει 
εκδοθεί το πολύ ένα τρίμηνο πριν από την ημερομηνία 
υποβολής του (εξαιρούνται οι Κύπριοι και οι απόφοιτοι 
ομογενειακών σχολείων Κωνσταντινούπολης και Ίμβρου 
Τουρκίας που καταθέτουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση 
κατά το υπόδειγμα αίτησης «Α2» και «Α3» αντίστοιχα).

1.6. Πιστοποιητικό γνώσης ελληνικής γλώσσας, από 
αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας. Το 
πιστοποιητικό αυτό δεν απαιτείται αν ο/η υποψήφιος/-
α έχει τίτλο απόλυσης από Ελληνικό Λύκειο ή αν είναι 
Κύπριος Ομογενής ή απόφοιτος ομογενειακών σχολείων 
Τουρκίας (Κωνσταντινούπολης και Ίμβρου).

1.7. Γνωμάτευση Υγειονομικής εξέτασης.
1.8. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 

(Α’ 75), με την οποία να αποδέχεται ότι κατά τη διάρκεια 
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του Α’ διδακτικού εξαμήνου θα εξεταστεί στην κολύμβη-
ση και σε περίπτωση επανεξετάσεων και εκ νέου αποτυ-
χίας θα απομακρύνεται από την Α.Ε.Ν.

2. Οι υποψήφιοι/-ες της κατηγορίας Αλλοδαπών - Αλλο-
γενών υποβάλλουν όλα τα δικαιολογητικά της παραγρά-
φου 1. Επιπλέον, δε, πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής 
της οικείας χώρας για την υπηκοότητα και την καταγωγή 
του/της υποψηφίου/-ας και των δύο γονέων του/της, από 
το οποίο πρέπει να προκύπτει σαφώς, ότι κανένας από αυ-
τούς δεν έχει Ελληνική καταγωγή και υπεύθυνη δήλωση, 
ότι ο/η υποψήφιος/-α δεν είναι κάτοχος Πτυχίου Σχολής 
ή Τμήματος της τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας. 
Ο/Η υποψήφιος/-α κατά την κατάθεση των δικαιολογη-
τικών του/της πρέπει να έχει μαζί του/της διαβατήριο ή 
την άδεια παραμονής, ώστε να αποδεικνύεται η νόμιμη 
παρουσία του/της στην Ελλάδα.

3. Τα δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτά εάν δεν είναι 
πλήρη. Επίσης, όσα από τα δικαιολογητικά έχουν εκδο-
θεί από ξένη Αρχή, πρέπει να είναι επικυρωμένα από 
Ελληνική Διπλωματική Αρχή στο εξωτερικό ή από το 

Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για το γνήσιο της υπο-
γραφής αυτού που υπογράφει το έγγραφο και επίσημα 
μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, με την επιφύλαξη 
των διατάξεων των σχετικών διεθνών συμβάσεων που 
έχουν κυρωθεί νομοθετικά από την χώρα μας.

Άρθρο 13
Ενδιαίτηση 

Δυνατότητα ενδιαίτησης για τους σπουδαστές παρέ-
χεται σε όλες τις Α.Ε.Ν., εκτός των Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου, 
Α.Ε.Ν./Καλύμνου και Α.Ε.Ν./Μακεδονίας, ενώ για τις 
σπουδάστριες δυνατότητα ενδιαίτησης παρέχεται στις 
Α.Ε.Ν./Κρήτης, Α.Ε.Ν./Ηπείρου, Α.Ε.Ν./Κύμης και Α.Ε.Ν./
Οινουσσών.

Άρθρο 14
Αξιολόγηση

Οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις κατά τη 
διάρκεια των σπουδών στις ΑΕΝ πραγματοποιούνται με 
γραπτό τρόπο, όπως προβλέπεται στον οικείο Κανονι-
σμό Σπουδών και στα αναλυτικά προγράμματα.
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Άρθρο δεύτερο
Καταργούμενες διατάξεις

Καταργούμε κάθε προηγούμενη σχετική απόφαση. 
Η απόφαση αυτή μαζί με τον Κανονισμό να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 15 Απριλίου 2022
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