
1 

 

 

                                                                                                        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                               ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΩ ΕΠΕΙΓΟΝ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ,                   Ρειραιάσ,  01 Ιουνίου  2018 
ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ                                                               Αρικ. Πρωτ.: 2231.2-6/ 41052 /2018     
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ    
ΚΛΑΔΟ Βϋ (ΝΑΤΣΙΛΙΑ) 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΝΑΤΣΙΚΩΝ                                        
ΣΜΗΜΑ Aϋ                                    
                                                                                                               
Ταχ. Δ/νςθ       : Ακτι Βαςιλειάδθ, Ρφλθ Ε1-Ε2                                              
Ταχ. Κϊδικασ   : 18510 Ρειραιάσ                                                   
Ρλθροφορίεσ  : Σουφλζρθσ Κων. 
Τθλζφωνο       : 2131374192, 2104124054                                                                           
Fax  : 2104224000                                             
Εmail               : dekn.a@hcg.gr                                     

 
 

ΘΕΜΑ: «Κφρωςθ Κανονιςμοφ Ειςαγωγισ Σπουδαςτϊν/Σπουδαςτριϊν ςτισ Ακαδθμίεσ Εμπορικοφ 
               Ναυτικοφ (Α.Ε.Ν.) για το εκπαιδευτικό ζτοσ 2018-2019» 
 

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

ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ                          ΝΑΤΣΙΛΙΑ  
              ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ        ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
 
Ζχοντασ υπόψθ: 
1. Τισ διατάξεισ: 

α) Του άρκρου 22 παρ. 1 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 παράγραφοσ 9 
ςτοιχείο εϋ του Ν. 2909/2001 (Αϋ 90). 
β) Του 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) Του 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) Του 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) Του Ν. 3475/2006 «Οργάνωςθ και λειτουργία τθσ δευτεροβάκμιασ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ 
και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 146). 
ςτ) Του Ν. 3748/2009 «Πρόςβαςθ ςτθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ των κατόχων απολυτθρίου 
Επαγγελματικοφ Λυκείου και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 29). 
η) Του Ν. 4250/2014 (Αϋ 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ- Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ νομικϊν 
προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα – Σροποποιιςεισ διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Αϋ 
161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ». 

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
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θ) Του Ν.Δ. 187/1973 (Αϋ 261) «Περί κϊδικοσ Δθμοςίου Ναυτικοφ Δικαίου», όπωσ ζχουν 
τροποποιθκεί και ιςχφουν. 
κ) Τθσ υπ’ αρικμ. Μ 3614.1/03/01/29.5.2001 (Βϋ 734) Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ ΥΡΕΡΘ -ΥΕΝ 
«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)».   
ι) Τθσ υπ’ αρικμ. Μ 3611.2/01/2004/21.4.2004 (Βϋ 602) Υπουργικισ Απόφαςθσ «Χαρακτθριςμόσ των 
Ακαδθμιϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ (ΑΕΝ) ανάλογα με τον τρόπο φοίτθςθσ των ςπουδαςτϊν τουσ». 
ια) Του άρκρου 90 του Κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά όργανα που 
κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του Ρ.Δ. 63/2005 (Αϋ 98), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 
ιβ) Το Ρ.Δ. 70/2015 «Αναςφςταςθ των Τπουργείων…..» (Αϋ 114). 
ιγ)  Το Ρ.Δ. 125/2016 «Διοριςμόσ Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και Τφυπουργϊν» (Αϋ 210). 
ιδ) Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 13/2018 «Οργανιςμόσ Τπουργείου Ναυτιλίασ και Nθςιωτικισ Πολιτικισ» 

     (Αϋ 26). 

ιε) Τθσ Κ.Υ.Α. ΥΡΕΡΘ - ΥΕΝ Μ 3615.3/03/00/27-10-2000 «Ζγκριςθ Κανονιςμοφ πουδϊν χολϊν 
Πλοιάρχων και Μθχανικϊν (Π-Μ) των Ακαδθμιϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Κ../ΑΕΝ)» (Βϋ 1393), όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει.  
ιςτ) Του Ν. 4186/2013 (Αϋ 193) «Αναδιάρκρωςθ τθσ Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και λοιπζσ 
διατάξεισ», όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν. 
ιη) Του Ν. 4452/2017 (Αϋ 17) «Ρφκμιςθ κεμάτων του Κρατικοφ Πιςτοποιθτικοφ Γλωςςομάκειασ, τθσ 
Εκνικισ Βιβλιοκικθσ τθσ Ελλάδασ και άλλεσ διατάξεισ». 
ιθ) Του άρκρου 45 «Θζματα Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ» του Ν. 4264/2014 
(Αϋ 118). 
ικ) Του Ν. 4327/2015 «Επείγοντα μζτρα για τθν Πρωτοβάκμια, Δευτεροβάκμια και Σριτοβάκμια 
Εκπαίδευςθ και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 50).  
κ) Του άρκρου 40 «Θζματα Ειςαγωγισ ςτθν Σριτοβάκμια εκπαίδευςθ» του Ν. 4342/2015 (Αϋ 143). 
κα) Του άρκρου 21 «Θζματα Ειςαγωγισ ςτθν Σριτοβάκμια εκπαίδευςθ» του Ν. 4351/2015 (Αϋ 164). 
κβ) Τισ παρ. 1 και 2 του άρκρου 74 του Ν.4485/2017 (Α’ 114) 
κγ) Τθν παρ.4 του άρκρου 74 του Ν.4485/2017 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει (Αϋ 114) 
κδ) Το άρκρο 32 του Ν. 4521/2018(ΦΕΚ 38 Α’) 
κε)Τθσ υπ’ αρικμ. Φ 253/85476/Α5/29-12-2015 (Βϋ 995) Υπουργικισ Απόφαςθσ «Ζνταξθ των χολϊν, 
των Σμθμάτων και των Ειςαγωγικϊν Κατευκφνςεων ςτα Επιςτθμονικά Πεδία του άρκρου 3 του Ν. 
4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ. Αϋ) και ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ μακθμάτων». 
κςτ) Τθσ υπ’ αρικμ. Φ.151/144437/Α5/09-09-2016 (Βϋ 2876) Υπουργικισ Απόφαςθσ «Κακοριςμόσ 
πανελλαδικά εξεταηόμενων μακθμάτων αποφοίτων Επαγγελματικοφ Λυκείου για πρόςβαςθ ςτθν 
Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ». 
κη) Τθσ υπ’ αρικμ. Φ 253/193309/Α5/09-12-2015 (Βϋ 2647) Υπουργικισ Απόφαςθσ «Πρόςβαςθ ςτθν 
Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ υποψθφίων με τισ Πανελλαδικζσ Εξετάςεισ Γενικοφ Λυκείου του Ν. 
4186/2013 (ΦΕΚ 193 Αϋ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
κθ) Τθσ υπ’ αρικμ. Φ.151/27299/Α5/17-02-2017 (Βϋ 545) Υπουργικισ Απόφαςθσ «Πρόςβαςθ 
αποφοίτων Επαγγελματικοφ Λυκείου (ΕΠΑ.Λ) ςε χολζσ, Σμιματα και Ειςαγωγικζσ κατευκφνςεισ 
Σμθμάτων των ΣΕΙ, ΑΠΑΙΣΕ, των Ανϊτερων χολϊν Σουριςτικισ Εκπ/ςθσ (ΑΣΕ), των Ανϊτερων 
τρατιωτικϊν χολϊν Τπαξιωματικϊν των Ενόπλων Δυνάμεων, τθσ χολισ Αςτυφυλάκων, τθσ 
χολισ Πυροςβεςτϊν, των χολϊν τθσ Ακαδθμίασ Εμπορικοφ Ναυτικοφ (ΑΕΝ), και για ειδικό 
ποςοςτό κζςεων 1% επί του αρικμοφ των κζςεων ανά Σμιμα ςε τμιματα ςχολϊν των 
Πανεπιςτθμίων». 
κκ) Τθσ υπ’ αρικμ. Φ.253/142542/Α5/31-08-2017 (Βϋ 2995) Υπουργικισ Απόφαςθσ «Ζνταξθ των 
χολϊν, των Σμθμάτων και των Ειςαγωγικϊν Κατευκφνςεων ςτα Επιςτθμονικά Πεδία του άρκρου 3 
του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ. Α’) όπωσ τροποποιικθκε με τισ παρ. 1 και 2 του άρκρου 74 του ν. 
4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’) και ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ μακθμάτων». 
κι)  Τθσ υπ’ αρικμ. Φ.151/43612/Α5/20-03-2018 (Βϋ 983) Υπουργικισ Απόφαςθσ «Πρόςβαςθ 
αποφοίτων Επαγγελματικοφ Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ςε χολζσ, Σμιματα και Ειςαγωγικζσ κατευκφνςεισ 
Σμθμάτων των Σ.Ε.Ι., ΑΠΑΙΣΕ, των Ανϊτερων χολϊν Σουριςτικισ Εκπ/ςθσ (ΑΣΕ), των Ανϊτερων 
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τρατιωτικϊν χολϊν Τπαξιωματικϊν των Ενόπλων Δυνάμεων, τθσ χολισ Αςτυφυλάκων, τθσ 
χολισ Πυροςβεςτϊν, των χολϊν τθσ Ακαδθμίασ Εμπορικοφ Ναυτικοφ (ΑΕΝ), και για ποςοςτό 
κζςεων 5% του ςυνολικοφ αρικμοφ ειςακτζων ςε Σμιματα χολϊν των Πανεπιςτθμίων κακϊσ και 
προςαφξθςθ του ποςοςτοφ αυτοφ κατά 5% για ειςαγωγι ςε τμιματα του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ 
Αττικισ, κατ’ εξαίρεςθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2018-2019». 
 

2. Τθν υπ’ αρικμ. 01/14-05-2018 γνϊμθ του Συμβουλίου Ναυτικισ Εκπαίδευςθσ. 
 

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

 
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 2018-2019, 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. 

Ρλοιάρχων και Μθχανικϊν κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2018-2019 ςε 1119 (634 Ρλοίαρχοι και 485 
Μθχανικοί). 

2. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ κακορίηεται ο αρικμόσ των 
ειςαγομζνων ςπουδαςτϊν/ςπουδαςτριϊν ανά Σχολι 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 Σχολζσ 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. 

3. Ανεξαρτιτωσ των ποςοςτϊν του ςυνολικοφ αρικμοφ ειςακτζων των Γενικϊν Κατθγοριϊν που 
αναφζρονται ςτο άρκρο 2 του παρόντοσ, με τθν υπογραφι ςχετικισ κοινισ Απόφαςθσ των 
Υπουργείων Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων και Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, 
δφναται να αποφαςίηεται αφξθςθ του αρικμοφ των ςπουδαςτϊν/ςπουδαςτριϊν που κα ειςαχκοφν 
ςτισ Α.Ε.Ν. Ρλοιάρχων και Μθχανικϊν. Στθν περίπτωςθ αυτι, οι ςπουδαςτζσ/-ςτριεσ κα 
επιλζγονται από υποψθφίουσ/-ιεσ τθσ ΔΕΥΤΕΗΣ Γενικισ Κατθγορίασ. 

 
 

Άρκρο 2 
Προζλευςθ υποψθφίων - Κατανομι κζςεων 

1. ΓΕΝΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ 
Οι κατά το άρκρο 1 του παρόντοσ Κανονιςμοφ ειςαγόμενοι ςπουδαςτζσ/ςπουδάςτριεσ κατανζμονται 
ωσ ακολοφκωσ: 

1.1. ΠΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
Καλφπτει ποςοςτό 75% του ςυνολικοφ αρικμοφ ειςακτζων και περιλαμβάνει υποψθφίουσ/-ιεσ 
ςυμμετζχοντεσ/-ουςεσ ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ του Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ και 
Θρθςκευμάτων, ωσ ακολοφκωσ: 

1.1.α. Σε ποςοςτό 55% του ςυνολικοφ αρικμοφ ειςακτζων, προερχόμενουσ από θμεριςια Γενικά 
Λφκεια από τα επιςτθμονικά πεδία Θετικϊν και Τεχνολογικϊν Επιςτθμϊν και Επιςτθμϊν 
Οικονομίασ και Ρλθροφορικισ (2ο και 4ο).  
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ι) Επιπλζον των κζςεων αυτϊν, ποςοςτό 1% κα καλφπτεται από υποψιφιουσ Εςπερινϊν Γενικϊν 
Λυκείων. 
ιι)Επιπλζον των κζςεων αυτϊν, ποςοςτό 1,5% κα καλφπτεται από υποψιφιουσ προερχόμενουσ από 
θμεριςια Γενικά Λφκεια των νιςων Λζςβου, Χίου, Οινουςϊν και Ψαρϊν,   αποφοίτων, από τα 
επιςτθμονικά πεδία Θετικϊν και Τεχνολογικϊν Επιςτθμϊν και Επιςτθμϊν Οικονομίασ και 
Ρλθροφορικισ (2ο και 5ο), που υπζβαλαν αίτθςθ-διλωςθ ςτα Γενικά Λφκεια με βάςθ τθ βακμολογία 
ςτα πανελλαδικϊσ εξεταηόμενα μακιματα εκπαιδευτικοφ ζτουσ 2016-2017. 
1.1.β. Σε ποςοςτό 20% του ςυνολικοφ αρικμοφ ειςακτζων, προερχόμενουσ από θμεριςια 
Επαγγελματικά Λφκεια όλων των τομζων.  
ι) Επιπλζον των κζςεων αυτϊν, ποςοςτό 1% κα καλφπτεται από υποψιφιουσ Εςπερινϊν 
Επαγγελματικϊν Λυκείων (ΕΡΑ.Λ.).  
ιι) Επιπλζον των κζςεων αυτϊν, ποςοςτό 1,5% κα καλφπτεται από υποψιφιουσ προερχόμενουσ από 
θμεριςια Επαγγελματικά Λφκεια όλων των τομζων, των νιςων Λζςβου, Χίου, Οινουςϊν και Ψαρϊν, 
αποφοίτων που υπζβαλαν αίτθςθ-διλωςθ ςτα Επαγγελματικά Λφκεια με βάςθ τθ βακμολογία ςτα 
πανελλαδικϊσ εξεταηόμενα μακιματα εκπαιδευτικοφ ζτουσ 2016-2017.    
Στα ποςοςτά τθσ Ρρϊτθσ Γενικισ Κατθγορίασ των παρ. 1.1.α, και 1.1.β, περιλαμβάνεται και το 
ποςοςτό 10% των υποψθφίων κατόχων Βεβαίωςθσ Ρρόςβαςθσ ι Βεβαίωςθσ Συμμετοχισ των δφο 
τελευταίων ετϊν χωρίσ νζα εξζταςθ. Για τουσ υποψθφίουσ τθσ παραγράφου 1.1.α. ιι και 1.1.β. ιι οι 
οποίοι διεκδικοφν κζςεισ με το ποςοςτό 10% εξετάηεται πρωτίςτωσ τυχόν επιτυχία τουσ ςτθ Γενικι 
Κατθγορία, ςτθ ςυνζχεια ςτισ ειδικζσ κατθγορίεσ, εφόςον εμπίπτουν ςε αυτζσ και ςτθ ςυνζχεια ςτισ 
κζςεισ τθσ κατθγορίασ 1.1.α. ιι και 1.1.β. ιι αντίςτοιχα. 
 

1.2. ΔΕΤΣΕΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
Καλφπτει ποςοςτό 25% του ςυνολικοφ αρικμοφ ειςακτζων και περιλαμβάνει υποψθφίουσ/-ιεσ που 
κατακζτουν Απολυτιριο τίτλο Λυκείου ι Αποδεικτικό απόλυςθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτο 
Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, ωσ ακολοφκωσ:  

1.2.α. Σε ποςοςτό 9% του ςυνολικοφ αρικμοφ ειςακτζων, αποφοίτουσ Γενικϊν Λυκείων. 
1.2.β. Σε ποςοςτό 2% του ςυνολικοφ αρικμοφ ειςακτζων, αποφοίτουσ Επαγγελματικϊν Λυκείων 
των Τομζων: Μθχανολογίασ, Ηλεκτρολογίασ, Ηλεκτρονικισ, Οχθμάτων, Ρλθροφορικισ, 
Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν, τθσ Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ Τεχνολογικϊν 
Εφαρμογϊν των τομζων Μθχανολογίασ, Ηλεκτρολογίασ, Ηλεκτρονικισ και Αυτοματιςμοφ, 
Ρλθροφορικισ, κακϊσ και τθσ Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ Διοίκθςθσ & Οικονομίασ. 
1.2.γ. Σε ποςοςτό 13% του ςυνολικοφ αρικμοφ ειςακτζων, αποφοίτουσ Επαγγελματικοφ Λυκείου 
Ναυτικοφ τομζα ειδικότθτασ Ρλοιάρχου ι Μθχανικοφ, κακϊσ και αποφοίτουσ Επαγγελματικοφ 
Λυκείου του Τομζα Ρλοιάρχων και Μθχανικϊν τθσ Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ Ναυτιλιακϊν 
Επαγγελμάτων και αποφοίτουσ από τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτιρια (Τ.Ε.Ε.) του Ενιαίου 
τριετοφσ κφκλου ςπουδϊν Ναυτικοφ και Ναυτιλιακοφ Τομζα ειδικότθτασ Ρλοιάρχου ι Μθχανικοφ. 
1.2.δ. Σε ποςοςτό 1% του ςυνολικοφ αρικμοφ ειςακτζων, αποφοίτουσ Επαγγελματικϊν Λυκείων 
λοιπϊν τομζων και Ομάδων Ρροςανατολιςμοφ, κακϊσ και υποψιφιουσ αποφοίτουσ από τα 
Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτιρια (Τ.Ε.Ε.) του Βϋ κφκλου ςπουδϊν Τ.Ε.Ε. των Τομζων: Δομικϊν 
ζργων, Οικονομίασ και Διοίκθςθσ, Μθχανολογικοφ, Ηλεκτρονικοφ, Ηλεκτρολογικοφ, Καταςκευϊν, 
Χθμικϊν Εργαςτθριακϊν Εφαρμογϊν, Ρλθροφορικισ - Δικτφων Η/Υ και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. 

 
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 
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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. Σε 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 
δεν επιλεγοφν ςτθ Γενικι Κατθγορία, τότε καταλαμβάνουν τισ κζςεισ τθσ Ειδικισ Κατθγορίασ που 
προκθρφςςονται γι’ αυτοφσ/-ζσ. 

 
3. ΓΕΝΙΚΑ 

3.1 Οι υποψιφιοι/-εσ του παρόντοσ άρκρου με βάςθ τον τελικό βακμό κατάταξισ τουσ, 
καταλαμβάνουν κζςεισ ςτθν ειδικότθτα Ρλοιάρχου ι Μθχανικοφ, τθν οποία ζχουν δθλϊςει ωσ πρϊτθ 
επιλογι και εφόςον δεν επιλεγοφν ς’ αυτι καταλαμβάνουν κζςεισ ςτθν ειδικότθτα, τθν οποία ζχουν 
δθλϊςει ωσ δεφτερθ επιλογι.  

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

3.3 Οι κενζσ κζςεισ που κα προκφψουν μετά τθν τελικι επεξεργαςία και ζκδοςθ των 
αποτελεςμάτων επιλογισ για τουσ υποψθφίουσ τθσ Ρρϊτθσ Γενικισ Κατθγορίασ μεταφζρονται ςτουσ 
υποψθφίουσ τθσ Δεφτερθσ Γενικισ Κατθγορίασ.  

3.4 Από το εκπαιδευτικό ζτοσ 2019-2020 θ ειςαγωγι ςτισ ΑΕΝ κα πραγματοποιείται μόνο μζςω 
του ςυςτιματοσ πανελλαδικϊν εξετάςεων του Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων. Εκ 
των ειςαγομζνων δε ποςοςτό 15% κα προζρχεται αποκλειςτικά και μόνον από ΕΡΑΛ Ναυτικοφ Τομζα 
και ΤΕΕ Ναυτικοφ και Ναυτ/κοφ Τομζα ειδικότθτασ Ρλοιάρχου ι Μθχανικοφ.  

Άρκρο 3 
Γενικά Προςόντα υποψθφίων 

Κάκε υποψιφιοσ/-α πρζπει να ςυγκεντρϊνει τα πιο κάτω προςόντα: 
1. Να είναι κάτοχοσ τίτλου απόλυςθσ Λυκείου ι άλλου ιςότιμου τίτλου ςχολείου 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ του εςωτερικοφ ι αντίςτοιχου τίτλου του εξωτερικοφ, όπωσ αυτά 
ορίηονται ςτο άρκρο 4 παρ. 2.1 του παρόντοσ κανονιςμοφ. 

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 01-01-1991 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 
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Δικαιολογθτικά Τποψθφίων 
Πρϊτθσ Γενικισ Κατθγορίασ 
1. Οι υποψιφιοι/-εσ τθσ ΠΡΩΣΗ Γενικισ Κατθγορίασ πρζπει να δθλϊςουν τισ Α.Ε.Ν. ςτο 
μθχανογραφικό δελτίο του Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων και να υποβάλλουν 
επιπροςκζτωσ αίτθςθ θλεκτρονικά, μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του Τπουργείου Ναυτιλίασ και 
Νθςιωτικισ Πολιτικισ. (Στθν αίτθςθ δθλϊνονται ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ όλεσ οι Σχολζσ τθσ μίασ ι και των δφο 
ειδικοτιτων που ζχουν δθλωκεί ςτο μθχανογραφικό του Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ 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 Σχολι τθσ μίασ ι και των δφο ειδικοτιτων. 
Για τθν υγειονομικι εξζταςθ των υποψθφίων και τθν ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ υγειονομικισ 
καταλλθλότθτασ, για τθν ειδικότθτα Ρλοιάρχων ι Μθχανικϊν ι και για τισ δφο ειδικότθτεσ, αρμόδια 
είναι θ ΥΕΑΝΕΘ του τόπου κατοικίασ κάκε υποψθφίου/-ασ. Η υγειονομικι εξζταςθ των υποψθφίων 
γίνεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 591/1975 (Αϋ 191), όπωσ τροποποιικθκε με το Ρ.Δ. 64/1984 
(Αϋ 21) και του Ρ.Δ. 436/1989 (Αϋ 188). 

Οι υποψιφιοι/-εσ παραπζμπονται για εξζταςθ ςτισ κατά τόπουσ ΥΕΑΝΕΘ με τθν ίδια διαδικαςία 
που ιςχφει για τουσ απογραφόμενουσ ναυτικοφσ δθλαδι με παραπεμπτικό τθσ πλθςιζςτερθσ ςτον 
τόπο κατοικίασ τουσ απογράφουςασ Αρχισ (ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΝΕ 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 ΥΕΑΝΕΘ 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 
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 (όςοι ζχουν) ι προςκόμιςθ οποιουδιποτε δικαιολογθτικοφ που 

αναγράφει τον ΑΜΚΑ. 
 
Δεφτερθσ Γενικισ Κατθγορίασ 
2. Οι υποψιφιοι/-εσ τθσ ΔΕΤΣΕΡΗ Γενικισ Κατθγορίασ πρζπει, μζςα ςτθν προκεςμία που κα 
ορίηεται από τθν ςχετικι προκιρυξθ, να υποβάλλουν τθν αίτθςι τουσ θλεκτρονικά, μζςω 
διαδικτφου, ςτθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ και ςτθ ςυνζχεια 
να υποβάλλουν ςε οποιαδιποτε Α.Ε.Ν. τα πιο κάτω δικαιολογθτικά: 

2.1. Σίτλο ςπουδϊν: Απολυτιριο τίτλο Λυκείου ι Αποδεικτικό απόλυςθσ δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ Βϋ. 

Ο/Η κάτοχοσ περιςςοτζρων από ζνα τίτλων απόλυςθσ υποβάλλει μόνο τον τίτλο εκείνο, με τον 
οποίο επικυμεί να πάρει μζροσ ςτθ διαδικαςία επιλογισ και δεν δικαιοφται να είναι υποψιφιοσ/-α το 
ίδιο ζτοσ με περιςςότερουσ από ζναν τίτλουσ απόλυςθσ.  
 Αν ο τίτλοσ απόλυςθσ προζρχεται από ξενόγλωςςο ςχολείο που λειτουργεί ςτθν Ελλάδα, πρζπει να 
είναι κεωρθμζνοσ, από τθν οικεία Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ωσ προσ τθν γνθςιότθτά 
του και ωσ προσ τθ νομιμότθτα λειτουργίασ του ςχολείου αυτοφ. Σε κάκε περίπτωςθ υποβάλλεται και 
βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Υπουργείου Ραιδείασ, 
Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, για τθν ιςοτιμία του τίτλου απόλυςθσ με τουσ αντίςτοιχουσ ελλθνικοφσ. 
 Αν ο τίτλοσ απόλυςθσ είναι από αλλοδαπό ςχολείο, ο/θ υποψιφιοσ/-α πρζπει να υποβάλλει και 
βεβαίωςθ του ςχολείου ι τθσ αρμόδιασ εκπαιδευτικισ Αρχισ τθσ χϊρασ ζκδοςθσ του τίτλου για τθν 
δυνατότθτα του/τθσ υποψθφίου/-ασ να εγγραφεί και φοιτιςει, κατά περίπτωςθ, ςε ανϊτατθ ι 
ανϊτερθ Σχολι τθσ χϊρασ ςτθν οποία εδρεφει το ςχολείο. Επίςθσ, ςτθν ίδια βεβαίωςθ ι ςε ξεχωριςτι 
να αναγράφεται θ ακριβισ μζςθ γενικι βακμολογία του τίτλου απόλυςθσ και οι αναλυτικζσ 
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βακμολογίεσ των μακθμάτων από τισ οποίεσ προζκυψε αυτι θ μζςθ γενικι βακμολογία, που να 
εκφράηονται ςτθν εικοςάβακμθ κλίμακα (0-20). Στθν περίπτωςθ κατά τθν οποία θ μζςθ γενικι 
βακμολογία δεν εκφράηεται ςε εικοςάβακμθ κλίμακα απαιτείται αναγωγι αυτισ, θ οποία 
πραγματοποιείται από τισ αρμόδιεσ Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Υπουργείου 
Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων.  
 Επιπρόςκετα, απαιτείται, προκειμζνου για τίτλουσ Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ αλλοδαπισ 
μθ τεχνικισ ι μθ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ, βεβαίωςθ ιςοτιμίασ από τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ του 
Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, ενϊ για τίτλουσ τεχνικισ και επαγγελματικισ 
εκπαίδευςθσ αλλοδαπισ, πράξθ ιςοτιμίασ και κατάταξθσ τθσ Επιτροπισ Ιςοτιμιϊν του Εκνικοφ 
Οργανιςμοφ Ριςτοποίθςθσ Ρροςόντων και Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ (Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ.), ι του 
Εκνικοφ Οργανιςμοφ Ριςτοποίθςθσ Ρροςόντων (Ε.Ο.Ρ.Ρ.) ι του Οργανιςμοφ Επαγγελματικισ 
Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (Ο.Ε.Ε.Κ). 
 Πλα τα δικαιολογθτικά που ζχουν εκδοκεί από ξζνθ Αρχι, πρζπει να είναι ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ Βϋ. 

2.2. 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 Σχολι τθσ μίασ ι και των δφο ειδικοτιτων. 

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

Οι υποψιφιοι/-εσ παραπζμπονται για εξζταςθ ςτισ κατά τόπουσ ΥΕΑΝΕΘ με τθν ίδια διαδικαςία 
που ιςχφει για τουσ απογραφόμενουσ ναυτικοφσ, δθλαδι με παραπεμπτικό τθσ πλθςιζςτερθσ ςτον 
τόπο κατοικίασ τουσ απογράφουςασ Αρχισ (ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΝΕ 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 ΥΕΑΝΕΘ είναι οριςτικζσ και ανζκκλθτεσ. 
2.3.  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 
εξεταςτεί ςτθν κολφμβθςθ και ςε περίπτωςθ επανεξετάςεων και εκ νζου αποτυχιϊν κα 
απομακρφνεται από τθν Α.Ε.Ν..  

2.4.  Φωτοαντίγραφο και των δφο όψεων δελτίου ταυτότθτασ. 
2.5. Πιςτοποιθτικό Θαλάςςιασ Τπθρεςίασ. (εφόςον υπάρχει)   

2.5.1. Αν ζχουν ναυτολογθκεί ςε πλοία με Ελλθνικι ι ξζνθ ςθμαία ςυμβεβλθμζνα με το ΝΑΤ, 
πιςτοποιθτικό του ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Διεφκυνςθ Ναυτικισ Εργαςίασ/Τμιμα Δϋ (ΔΝΕ Δϋ) (2ασ 
Μεραρχίασ 18 – Ρειραιάσ) ι φωτοαντίγραφο Ναυτικοφ Φυλλαδίου ςτο οποίο να φαίνονται οι 
θμερομθνίεσ ναυτολόγθςθσ και απόλυςθσ.  

2.5.2. Αν ζχουν ναυτολογθκεί ςε Ρλοία με ςθμαία κράτουσ μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 
ι τρίτθσ χϊρασ, μθ ςυμβεβλθμζνα με το ΝΑΣ, πιςτοποιθτικό καλάςςιασ υπθρεςίασ κεωρθμζνο 
από Ελλθνικι Λιμενικι ι Ρροξενικι Αρχι. 

 
Η ανωτζρω καλάςςια υπθρεςία κα πρζπει να ζχει πραγματοποιθκεί ςε εν ενεργεία εμπορικά 
πλοία, 1.500 ο.χ. (500 κ.ο.χ.) και άνω, κα πρζπει να ζχει διανυκεί μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ 
υποβολισ δικαιολογθτικϊν που κα κακοριςτεί με τθ ςχετικι προκιρυξθ ειςαγωγισ και να μθ 
ςυμπίπτει με το χρόνο φοίτθςθσ του υποψιφιου ςτισ διδακτικζσ περιόδουσ του Λυκείου ι ΕΡΑΛ.  

 
Για τουσ υποψιφιουσ τθσ περίπτωςθσ 1.2.γ του άρκρου 2 του παρόντοσ (απόφοιτοι Ναυτικοφ - 
Ναυτιλιακοφ Τομζα ειδικότθτασ Ρλοιάρχου Μθχανικοφ) που ζχουν ενταχκεί ςτθν κατθγορία των 
κατ’ ιδίαν διδαχκζντων ςφμφωνα με τθν παρ. 7 του άρκρου 25 του Ρ.Δ. 50/2008 (Αϋ 81), όπωσ 
ζχει τροποποιθκεί με το άρκρο 1 παρ 8 του Ρ.Δ. 43/2010 (Αϋ 86) ωσ προσ τθν περίοδο 
ναυτολόγθςθσ, θ καλάςςια υπθρεςία λαμβάνεται υπόψθ ανεξαρτιτωσ τθσ περιόδου φοίτθςθσ.  
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2.6. Σίτλο ςπουδϊν ι πιςτοποιθτικό γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ. (εφόςον υπάρχει) 

2.6.1. Οι κάτοχοι τίτλου ςπουδϊν ι πιςτοποιθτικοφ γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ του 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Αϋ, υποβάλλουν τουσ αντίςτοιχουσ τίτλουσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Βϋ.  

2.6.2. Ριςτοποιθτικά άλλα, πλθν των αναφερομζνων ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ, προκειμζνου να 
αξιολογθκοφν για τθν απόδειξθ τθσ γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ πρζπει να ςυνοδεφονται από:  

Ι. βεβαίωςθ του φορζα που το εξζδωςε, ότι τόςο ο φορζασ όςο και το ςυγκεκριμζνο 
πιςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ είναι πιςτοποιθμζνα από τθν αρμόδια προσ τοφτο εκνικι Αρχι 
ωσ προσ το επίπεδο γνϊςθσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ  ι  

ΙΙ.  βεβαίωςθ του αρμοδίου Υπουργείου ι τθσ Ρρεςβείασ τθσ χϊρασ ςτθν Ελλάδα (ςε 
περίπτωςθ μθ υπάρξεωσ φορζα πιςτοποίθςθσ ι αναγνϊριςθσ), ότι το προςκομιηόμενο 
πιςτοποιθτικό είναι αποδεκτό ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ τθσ οικείασ χϊρασ ωσ ζγκυρο 
αποδεικτικό γνϊςθσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ ςε αντίςτοιχο επίπεδο. Ωσ οικεία χϊρα νοείται θ 
χϊρα ςτθν οποία θ μθτρικι ι επίςθμθ γλϊςςα είναι θ Αγγλικι. 

2.7. Βεβαίωςθ ΑΜΚΑ (όςοι ζχουν) ι προςκόμιςθ οποιουδιποτε δικαιολογθτικοφ που 
αναγράφει τον ΑΜΚΑ. 
 
3. Για τα δικαιολογθτικά (τίτλουσ απόλυςθσ, πιςτοποίθςθσ γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ, κ.λπ.) 
υποψθφίων τθσ Δεφτερθσ Γενικισ Κατθγορίασ που κα ειςαχκοφν ςτισ ΑΕΝ κα πραγματοποιθκεί 
από τθν Τπθρεςία ζλεγχοσ γνθςιότθτασ. 
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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 Βϋ: 

 
1. Τα 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 Υπεφκυνθ 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) Ριςτοποιθτικό του οικείου Διμου για τθν οικογενειακι τουσ κατάςταςθ ι βεβαίωςθ 
οικογενειακισ κατάςταςθσ που χορθγείται από τα ΚΕΡ μζςω του Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ 
Συςτιματοσ Εκνικοφ Δθμοτολογίου *(ΟΡΣΕΔ)−ΚΥΑ 7228/2014 (Βϋ 457)], που ζχει εκδοκεί εντόσ 
εξαμινου πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ, ι ςχετικι Υπεφκυνθ Διλωςθ κατά το άρκρο 8 παρ. 4 του Ν. 
1599/86. 

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

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

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

(β) Ριςτοποιθτικό του οικείου Διμου για τθν οικογενειακι τουσ κατάςταςθ ι βεβαίωςθ 
οικογενειακισ κατάςταςθσ που χορθγείται από τα ΚΕΡ μζςω του Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ 
Συςτιματοσ Εκνικοφ Δθμοτολογίου *(ΟΡΣΕΔ)−ΚΥΑ 7228/2014 (Βϋ 457)], που ζχει εκδοκεί εντόσ 
εξαμινου πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ, ι ςχετικι Υπεφκυνθ Διλωςθ κατά το άρκρο 8 παρ. 4 του Ν. 
1599/1986 (Αϋ 75). 

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

που χορθγείται από τα ΚΕΡ μζςω του Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Εκνικοφ 
Δθμοτολογίου *(ΟΡΣΕΔ)−ΚΥΑ 7228/2014 (Βϋ 457)], που ζχει εκδοκεί εντόσ εξαμινου πριν τθν υποβολι 
τθσ αίτθςθσ και  

(β) πιςτοποιθτικό τθσ Ανϊτατθσ Συνομοςπονδίασ Ρολυτζκνων Ελλάδοσ (Α.Σ.Ρ.Ε.) που είναι ςε ιςχφ 
από το οποίο προκφπτει ρθτά θ πολυτεκνικι ιδιότθτα. 

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

που χορθγείται από τα ΚΕΡ μζςω του Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Εκνικοφ 
Δθμοτολογίου *(ΟΡΣΕΔ)−ΚΥΑ 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 
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) Σε 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. 

ΑΔΑ: Ω14Η4653ΠΩ-Δ0Τ



10 

 

β) Στισ 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) Τα τζκνα αυτϊν όπου αυτό προβλζπεται. 
Στα 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: 

Ριςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ από το Διμο, ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ 
που χορθγείται από τα ΚΕΡ μζςω του Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Εκνικοφ 
Δθμοτολογίου *(ΟΡΣΕΔ)−ΚΥΑ 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) Ριςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ από το Διμο ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ 
που χορθγείται από τα ΚΕΡ μζςω του Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Εκνικοφ 
Δθμοτολογίου *(ΟΡΣΕΔ)−ΚΥΑ 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) Ριςτοποιθτικό Υγειονομικισ Επιτροπισ, ςφμφωνα με το εκάςτοτε ιςχφον ςφςτθμα 
πιςτοποίθςθσ αναπθρίασ, το οποίο να είναι ςε ιςχφ κατά το ζτοσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ. Αν το 
πιςτοποιθτικό Υγειονομικισ 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 ΕΣΥ ι Εργαςτθρίου ι 
Ρανεπιςτθμιακοφ Τμιματοσ αντίςτοιχα, που κα βεβαιϊνει ότι θ ςυγκεκριμζνθ αναπθρία που 
πιςτοποιείται από τθν Υγειονομικι 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. 

Σε περίπτωςθ που υποψιφιοσ/-α Ρρϊτθσ Γενικισ Κατθγορίασ επικυμεί, για τθν ειςαγωγι του/τθσ 
ςτισ ΑΕΝ να ςυμμετάςχει και ςτθ Δεφτερθ Γενικι Κατθγορία (μζςω των πανελλθνίων εξετάςεων και 
μζςω αξιολόγθςθσ του απολυτθρίου), υποβάλει θλεκτρονικά μία και μόνο αίτθςθ και υποχρεοφται να 
κατακζςει όλα τα αναφερόμενα και για τισ δφο γενικζσ κατθγορίεσ δικαιολογθτικά μία φορά και εντόσ 
τθσ προκεςμίασ που κα ιςχφει για τθν Ρρϊτθ Γενικι Κατθγορία. 
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Δεν γίνονται δεκτά ςυμπλθρωματικά δικαιολογθτικά για οποιοδιποτε λόγο. Εξαίρεςθ αποτελεί 
θ υποβολι του απολυτιριου τίτλου των υποψθφίων τθσ Ρρϊτθσ Γενικισ Κατθγορίασ, το οποίο μπορεί 
να κατατεκεί όταν αυτό εκδοκεί και τουσ χορθγθκεί και οπωςδιποτε εντόσ τθσ προκεςμίασ, θ οποία 
κα κακοριςκεί για τουσ υποψιφιουσ τθσ Δεφτερθσ Γενικισ Κατθγορίασ. 

 
Δικαιολογθτικά υποψθφίου/-ιασ που είναι ελλιπι δεν παραλαμβάνονται, πλθν τθσ πιο πάνω 

εξαίρεςθσ. 
 

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 ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΚΝ Βϋ από τουσ ενδιαφερόμενουσ. 

 
Άρκρο 6 

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

Κατθγορίασ κατά ειδικότθτα κα γίνει από το Υπουργείο Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, όπωσ ο 
νόμοσ ορίηει. Το Υπουργείο Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων μετά τθν ζκδοςθ των 
αποτελεςμάτων των πανελλθνίων εξετάςεων κα διαβιβάςει, ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι, τουσ 
ςχετικοφσ πίνακεσ επιτυχόντων ςτο ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΚΝ Βϋ κατά ειδικότθτα. 

Η ανακοίνωςθ των ειςαγομζνων ανά ειδικότθτα κα γίνει από το Υπουργείο Ραιδείασ, Ζρευνασ και 
Θρθςκευμάτων, όπωσ ο νόμοσ ορίηει. 

Τποψιφιοσ/-α, ο/θ οποίοσ/-α ζχει κατακζςει αίτθςθ προκειμζνου να ςυμμετζχει για τθν 
ειςαγωγι του/τθσ ςτισ ΑΕΝ και με τισ δφο διαδικαςίεσ (μζςω πανελλθνίων εξετάςεων και μζςω 
απολυτθρίου λυκείου), εφόςον ειςάγεται, ςε οποιαδιποτε ειδικότθτα, από το Τπουργείο Παιδείασ, 
Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, ΑΠΟΚΛΕΙΕΣΑΙ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ του/τθσ μζςω τθσ Δεφτερθσ 
Γενικισ Κατθγορίασ. 

2. Η επιλογι και ο κακοριςμόσ ςειράσ προτεραιότθτασ ειςαγωγισ των υποψθφίων ςτισ Σχολζσ, 
για τουσ/τισ υποψθφίουσ/-εσ τθσ ΔΕΤΣΕΡΗ Γενικισ Κατθγορίασ πραγματοποιείται με τθν αντίςτοιχθ 
μθχανογραφικι εφαρμογι του ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΚΝ Βϋ. 

Οι υποψιφιοι/-εσ διαχωρίηονται και εντάςςονται ςτισ υποκατθγορίεσ τθσ ΔΕΥΤΕΗΣ Γενικισ 
Κατθγορίασ ανάλογα με τον Απολυτιριο τίτλο που κατζχουν. 

Στθ ςυνζχεια κατατάςςονται κατά ςειρά προτίμθςθσ ειδικοτιτων και αντίςτοιχων Σχολϊν που 
ζχουν δθλϊςει και με απόλυτθ βακμολογικι ςειρά, που προκφπτει από τον τελικό βακμό επιλογισ 
τουσ.  

Ο τελικόσ βακμόσ επιλογισ διαμορφϊνεται από: 
(α) το Γενικό Βακμό του απολυτθρίου τίτλου δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ο οποίοσ 

πολλαπλαςιάηεται επί χίλια (1000) και ελζγχεται μζχρι χιλιοςτοφ τθσ μονάδασ,  
(β) τυχόν γνϊςθ τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ, προςαυξάνοντασ το Γενικό Βακμό απόλυςθσ κατά 2.000, 

2.200 και 2.500 μόρια για τα επίπεδα ΚΑΛΗ, ΠΟΛΤ ΚΑΛΗ και ΑΡΙΣΗ αντίςτοιχα (ΡΑΑΤΗΜΑ Αϋ) και 
(γ) τυχόν πραγματοποιθκείςα καλάςςια υπθρεςία, προςαυξάνοντασ το Γενικό Βακμό απόλυςθσ 

κατά 20 μόρια για κάκε θμζρα ναυτολόγθςθσ. Η εν λόγω καλάςςια υπθρεςία κα πρζπει να είναι 
ςυνολικισ διάρκειασ τουλάχιςτον 60 θμερολογιακϊν θμερϊν και μζχρι 270 θμερολογιακϊν θμερϊν. 
Θαλάςςια υπθρεςία μικρότερθ των 60 θμερϊν και μεγαλφτερθ των 270 θμερϊν δεν λαμβάνεται 
υπόψθ. 

3. α. Η τελικι κατανομι όλων των ειςαγομζνων ςτισ Σχολζσ των Α.Ε.Ν. γίνεται από το 
ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. ανάλογα με τθ Γενικι Κατθγορία, ςτθν οποία ανικουν, τθ ςειρά προτίμθςθσ 
ειδικοτιτων και αντίςτοιχων Σχολϊν που ζχουν δθλϊςει και τον τελικό βακμό κατάταξισ τουσ, ο 
οποίοσ εκφράηεται με προςζγγιςθ χιλιοςτοφ. 
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    β. Ειδικά, για τθν τελικι κατανομι των ειςαγομζνων ςπουδαςτϊν/ςπουδαςτριϊν ςτισ Α.Ε.Ν. 
τθσ Ρρϊτθσ Γενικισ Κατθγορίασ για το Ακαδθμαϊκό Ζτοσ 2018-2019, που ςυμμετείχαν ςτισ 
πανελλαδικζσ εξετάςεισ ΕΡΑ.Λ. το ζτοσ 2016 χωρίσ νζα εξζταςθ, κα πραγματοποιθκεί αναγωγι του 
τελικοφ βακμοφ κατάταξισ τουσ ςτθν κλίμακα 0-20.000. Η αναγωγι κα γίνει με πολλαπλαςιαςμό των 
μορίων των κυρωτικϊν πινάκων ειςαγομζνων που κα αποςταλοφν από το Υπουργείο Ραιδείασ, 
Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων επί 10. 

4. ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ ςτον τελικό βακμό κατάταξθσ δφο ι περιςςοτζρων υποψιφιων 
ςτθν τελευταία κζςθ τθσ Σχολισ ι Σχολϊν ςτθν οποία διαμορφϊκθκε ο τελικόσ βακμόσ κατάταξθσ, κα 
λαμβάνεται υπόψθ ο τελικόσ βακμόσ ςτο μάκθμα «Νεοελλθνικι Γλϊςςα» (Γενικισ Ραιδείασ) και κα 
ειςάγεται ο/θ υποψιφιοσ/-α με το μεγαλφτερο βακμό ςτο ανωτζρω μάκθμα. Εάν παρά ταφτα 
προκφπτει εκ νζου ιςοβακμία, κα ειςάγονται όλοι πλζον οι ιςοβακμιςαντεσ/-ςεσ υποψιφιοι/-εσ υπό 
τθν προχπόκεςθ ότι ςτθν αίτθςι τουσ ζχουν δθλϊςει ωσ προτίμθςθ τισ ςυγκεκριμζνεσ Σχολζσ. 

5. 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. 

 
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 ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣ-
ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΚΝ 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  ΡΩΤΗΣ Γενικισ Κατθγορίασ, οι οποίοι/-εσ ζχουν 
κρικεί υγειονομικά κατάλλθλοι/-εσ, το οποίο αποςτζλλεται ςτο Υπουργείο Ραιδείασ, Ζρευνασ και 
Θρθςκευμάτων, προκειμζνου να χρθςιμοποιθκεί ςτθ διαδικαςία επιλογισ μζςω των πανελλθνίων 
εξετάςεων. 

2. Μετά τθν επιβεβαίωςθ τθσ ακρίβειασ των ειςαχκζντων ςτοιχείων με τα ςτοιχεία των 
δικαιολογθτικϊν που ζχουν υποβλθκεί από τισ Α.Ε.Ν., για τουσ/τισ υποψθφίουσ/-εσ τθσ ΔΕΥΤΕΗΣ 
Γενικισ Κατθγορίασ, κακϊσ και του αρχείου (ζντυπου και θλεκτρονικοφ) ειςαγομζνων  τθσ ΡΩΤΗΣ 
Γενικισ Κατθγορίασ που ζχουν αποςταλεί από το Υπουργείο Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, 
εκδίδονται τα αποτελζςματα ειςαγωγισ – κατανομισ ςπουδαςτϊν/-ςτριϊν, με χριςθ 
μθχανογραφικισ εφαρμογισ που είναι εγκατεςτθμζνθ ςτο ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΚΝ. 

3. Μετά τθν εκτζλεςθ του αλγορίκμου επιλογισ – κατανομισ, εκτυπϊνονται καταςτάςεισ 
επιτυχόντων/-ουςϊν, αλφαβθτικά, οι οποίεσ υπογράφονται από τον υπεφκυνο εκτζλεςθσ του 
αλγορίκμου επιλογισ – κατανομισ, τον  Τμθματάρχθ ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΚΝ Βϋ και τον/τθν 
Διευκυντι/-τρια ΔΕΚΝ και κεωροφνται από το  Γενικό Γραμματζα ΥΝΑΝΡ. 

4. Καταςτάςεισ υποψθφίων που δεν ειςιχκθςαν εκδίδονται μόνο για τουσ/τισ υποψιφιουσ/-εσ 
τθσ Δεφτερθσ Γενικισ Κατθγορίασ αλφαβθτικά κατά υποκατθγορία. 

 
Άρκρο 8 

Ανακοίνωςθ αποτελεςμάτων – Παρουςίαςθ ςπουδαςτϊν/-ςτριϊν – Κάλυψθ κενϊν κζςεων 
1. Τα αποτελζςματα ανακοινϊνονται με τοιχοκόλλθςι τουσ ςτα καταςτιματα του ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣ-

ΕΛ.ΑΚΤ. [(Ρειραιάσ, Ακτι Βαςιλειάδθ Ρφλθ Ε1 – Ε2) και (Ρειραιάσ, Γρ. Λαμπράκθ 150)] και αναρτϊνται 
ςτο διαδίκτυο ςτισ θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ http://www.yen.gr και http://www.hcg.gr με μζριμνα 
του ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΗΔΕΡ Βϋ/Γρ. Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ. Επίςθσ, εκδίδεται ςχετικι 
ανακοίνωςθ τφπου με μζριμνα του ΥΝΑΝΡ/Γραφείου Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ και Δθμοςίων 
Σχζςεων. 

2. Ρίνακεσ υποψθφίων Δεφτερθσ Γενικισ Κατθγορίασ, που δεν ειςιχκθςαν, αναρτϊνται 
αλφαβθτικά κατά υποκατθγορία ςτθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ 
(http://www.yen.gr) και του Αρχθγείου Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ 
(http://www.hcg.gr). 

http://www.yen.gr/
http://www.hcg.gr/
http://www.yen.gr/
http://www.hcg.gr/
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3. Σε 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 Σχολζσ τουσ, εντόσ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ ανακοίνωςθσ των 
αποτελεςμάτων, διαφορετικά αποκλείονται τθσ εγγραφισ τουσ ςτθν ΑΕΝ. 

4. Στθ 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 Δεφτερθσ Γενικισ Κατθγορίασ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 6 και 
τθν παράγραφο 1 του άρκρου 8 τθσ παροφςασ. 

5. Οι ειςαγόμενοι/-εσ: 
(α) υποχρεοφνται με τθν εγγραφι τουσ να προςκομίςουν και κατακζςουν ςτθ Γραμματεία τθσ 

Σχολισ, 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 Σχολι 
Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 

(β) μόνο τθσ Πρϊτθσ Γενικισ Κατθγορίασ (δεν αφορά υποψιφιουσ/-εσ που ςυμμετείχαν και με τισ 
δφο Γενικζσ Κατθγορίεσ), κα προςκομίςουν και κα κατακζςουν ςτθ Γραμματεία τθσ Σχολισ ςτθν οποία 
ζχουν ειςαχκεί, τον τίτλο απόλυςισ τουσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ Βϋ.  

(γ) μετά τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν εγγραφισ ςτθ Σχολι τουσ, κατόπιν ςχετικισ αίτθςθσ, 
μποροφν να παραλαμβάνουν τον πρωτότυπο τίτλο απόλυςθσ ι  πιςτοποιθτικό γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ 
γλϊςςασ που τυχόν ζχουν κατακζςει. 

6. 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 Σχολι αρικμό 

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

1.1. Αλλοδαποί - Αλλογενείσ: Στθν 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: Στθν κατθγορία αυτι ανικουν Κφπριοι ομογενείσ που ο ζνασ 
τουλάχιςτον από τουσ γονείσ τουσ είναι Κφπριοσ ςτθν καταγωγι. 

1.3  Απόφοιτοι ομογενειακϊν ςχολείων Τουρκίασ (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 Τουρκίασ (Κωνςταντινοφπολθσ και Κμβρου), ο υποψιφιοσ πρζπει να ζχει τίτλο ι 
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 Υπουργϊν Εξωτερικϊν και 
Ναυτιλίασ & Νθςιωτικισ Ρολιτικισ. 
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4. Η κατανομι των ειςαγόμενων κατ’ εξαίρεςθ ςπουδαςτϊν/-τριϊν του άρκρου 9, κατά Σχολι και 
Ειδικότθτα, πραγματοποιείται με Απόφαςθ του Υπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, μετά 
από ςχετικι Υγειονομικι εξζταςι τουσ, που γίνεται με μζριμνα του ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΚΝ από 
τθν ΥΕΑΝΕΘ/ΡΕΙΑΙΑ, εκτόσ των Κυπρίων για τθν υγειονομικι εξζταςθ των οποίων ιςχφει θ ρφκμιςθ 
τθσ παρ. 5. Πςοι 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 Υπουργείο 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 
ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./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 Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, τα πιο 
κάτω, κατά περίπτωςθ, δικαιολογθτικά: 

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

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

1.3. Τίτλο 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 Σχολι τθσ χϊρασ ςτθν οποία υπάγεται το 
ςχολείο. 

Ειδικά για τουσ απόφοιτουσ ομογενειακϊν ςχολείων Τουρκίασ (Κωνςταντινοφπολθσ και 
Κμβρου), ο υποψιφιοσ πρζπει να υποβάλει πιςτοποιθτικό-βεβαίωςθ ςπουδϊν, βεβαίωςθ ότι το 
ςχολείο ακολουκεί το πρόγραμμα ςπουδϊν τθσ Τουρκίασ και ο χορθγοφμενοσ τίτλοσ διαςφαλίηει ςτον 
κάτοχο το δικαίωμα ειςαγωγισ ςε Ρανεπιςτθμιακζσ Σχολζσ, 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. Ριςτοποιθτικό 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 Τουρκίασ. 

1.5. Αντίγραφο ποινικοφ μθτρϊου για δικαςτικι χριςθ του Ελλθνικοφ Υπουργείου 
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 Τουρκίασ που κατακζτουν ςχετικι Υ.Δ. κατά 
το υπόδειγμα αίτθςθσ «Α2» και «Α3» αντίςτοιχα. 

1.6. Ριςτοποιθτικό γνϊςθσ Ελλθνικισ γλϊςςασ, από τα Ρανεπιςτιμια 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 Υγειονομικισ εξζταςθσ. 
1.8. Υπεφκυνθ 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 
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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 Ρτυχίου Σχολισ ι Τμιματοσ 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. Τα 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 Υπουργείο 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 και Μακεδονίασ, ενϊ για τισ ςπουδάςτριεσ δυνατότθτα ενδιαίτθςθσ παρζχεται 
ςτισ ΑΕΝ/Κριτθσ και Ηπείρου. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Aϋ 

 
Οι υποψιφιοι/-εσ τθσ ΔΕΥΤΕΗΣ Γενικισ Κατθγορίασ που ζχουν ΑΡΙΣΗ, ΠΟΛΤ ΚΑΛΗ ι ΚΑΛΗ γνϊςθ 
τθσ αγγλικισ γλϊςςασ, κα λαμβάνουν επί πλζον αντιςτοίχωσ 2.500 ι 2.200 ι 2.000 μόρια ςτον Γενικό 
βακμό του Απολυτθρίου τίτλου που κατζχουν. 
 
ΣΙΣΛΟΙ ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ − ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ 
 
Η γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ (άριςτθ Γ2/C2, πολφ καλι Γ1/C1 και καλι Β2) αποδεικνφεται με βάςθ 
το άρκρο 1 του Ρ.Δ. 146/2007 «Τροποποίθςθ διατάξεων του π.δ. 50/2001 Κακοριςμόσ προςόντων 
διοριςμοφ ςε κζςεισ φορζων του δθμόςιου τομζα όπωσ αυτό ιςχφει» (ΦΕΚ185/3.8.2007/τ.Αϋ), ςε 
ςυνδυαςμό με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 1 του Ρ.Δ. 116/2006 «Τροποποίθςθ του 
άρκρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ115/9.6.2006/τ.Αϋ), ωσ εξισ:  
α) Με Κρατικό Ριςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ αντίςτοιχου επιπζδου του Ν. 2740/1999, όπωσ 
αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 19 του άρκρου 13 του Ν. 3149/2003.  

ι  
β) με πιςτοποιθτικά αντίςτοιχου επιπζδου των πανεπιςτθμίων CAMBRIDGE ι MICHIGAN.  

ι  
γ) με πιςτοποιθτικά αντίςτοιχου επιπζδου άλλων φορζων (πανεπιςτθμίων ι μθ) ανεξάρτθτα από τθ 
νομικι τουσ μορφι, εφόςον είναι πιςτοποιθμζνοι ι αναγνωριςμζνοι από τθν αρμόδια αρχι τθσ 
οικείασ χϊρασ για να διενεργοφν εξετάςεισ και να χορθγοφν πιςτοποιθτικά γνϊςθσ τθσ αγγλικισ 
γλϊςςασ ςτο αντίςτοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορζασ πιςτοποίθςθσ ι αναγνϊριςθσ ςτθν οικεία 
χϊρα, απαιτείται βεβαίωςθ του αρμόδιου Υπουργείου ι τθσ Ρρεςβείασ τθσ χϊρασ ςτθν Ελλάδα ότι τα 
πιςτοποιθτικά που χορθγοφνται από τουσ παραπάνω φορείσ ςε τρίτουσ, οι οποίοι δεν ζχουν ωσ 
μθτρικι γλϊςςα τθν Αγγλικι, είναι αποδεκτά ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ τθσ αυτισ χϊρασ ωσ ζγκυρα 
αποδεικτικά γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ ςτο αντίςτοιχο επίπεδο. Ωσ οικεία χϊρα νοείται θ χϊρα 
ςτθν οποία θ μθτρικι ι επίςθμθ γλϊςςα είναι θ Αγγλικι.  
 
Βάςει των ανωτζρω, γίνονται δεκτά, πζραν του Κρατικοφ Ριςτοποιθτικοφ γλωςςομάκειασ, τα εξισ 
πιςτοποιθτικά:  
 
(α) Άριςτθ γνϊςθ (Γ2/C2):  

 CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Ρανεπιςτθμίου CAMBRIDGE.  

 BULATS English Language Test, βακμολογία 90-100, του Ρανεπιςτθμίου του CAMBRIDGE.  

 INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES) - The British Council - IDP Education Australia IELTS Australia με 
βακμολογία από 8,5 και άνω.  

 ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Ρανεπιςτθμίου 
MICHIGAN (Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA) 

 LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL, ι PEARSON 
TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL ι EDEXCEL LEVEL 
3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF C2).  

 ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY 
COLLEGE LONDON.  

 CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -
MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- 
(Συνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ άριςτθσ γνϊςθσ) ι CITY & GUILDS CERTIFICATE 
IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN 
ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ άριςτθσ γνϊςθσ).  

 EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ι PEARSON EDI Level 3 
Certificate in ESOL International (CEF C2) ή PEARSON LCCI LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL 
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INTERNATIONAL (CEFR C2) 

 PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότθτεσ: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βακμό “Distinction” 
ι “Credit”).  

 OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level 
C2) (μζχρι 31/8/2009).  

 Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2).  

 ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).  

 Michigan State University - Certificate of English Language Proficiency (MSU - CELP): CEF C2.  

 Test of Interactive English, C2 Level  (ACELS) ι Test of Interactive English, C2 Level (Gatehouse 
Awards). 

 NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2).  

 AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Ενότθτεσ: Listening, Reading, Writing, 
Speaking).  

 LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2).  

 GA Level 3 Certificate in ESOL International –(CEFR: C2) ι GA Level 3 Certificate in ESOL 
International (Classic C2)  

 C2 -LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Mastery C2) 
και C2- LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Speaking) (Mastery C2) 
(Συνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ άριςτθσ γνϊςθσ) 

 
(β) Πολφ καλι γνϊςθ (Γ1/C1):  

 CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Ρανεπιςτθμίου του CAMBRIDGE.  

 BULATS English Language Test, βακμολογία 75-89, του Ρανεπιςτθμίου του CAMBRIDGE.  

 INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES) - The British Council - IDP Education Australia IELTS Australia με 
βακμολογία από 7 ζωσ 8.  

 BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE - HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES).   

 LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ι PEARSON TEST 
OF ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ι EDEXCEL LEVEL 2 
CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF C1).  

 CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON.  

 CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) - 
EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT- 
(Συνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ πολφ καλισ γνϊςθσ) ι CITY & GUILDS 
CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL 
SPOKEN ESOL - EXPERT - (Συνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ πολφ καλισ γνϊςθσ).  

 ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY 
(Manchester, ΝΗ- USA) και τθσ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.  

 ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βακμολογία από 785 ζωσ 900 
του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.  

 EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ι PEARSON EDI Level 2 
Certificate in ESOL International (CEF C1) ι PEARSON LCCI LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL (CEFR C1).  

 PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότθτεσ: Reading, Writing, Listening, Speaking, ςε περίπτωςθ που θ 
μία εκ των ενοτιτων είναι με βακμό “Pass”).  

 PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότθτεσ: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βακμό “Distinction” 
ι “Credit”).  

 OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent level 
C1) (μζχρι 31/8/2009).  

 Ascentis Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1).  
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 ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1).  

 Test of Interactive English, C1 + Level (ACELS).  

 Test of Interactive English, C1 Level (ACELS) ι Test of Interactive English, C1 Level (Gatehouse 
Awards)..  

 NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1).  

 AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Ενότθτεσ: Listening, Reading, Writing, 
Speaking).  

 MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βακμολογία από 91 ζωσ 99 του 
CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA).  

 MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βακμολογία από 190 ζωσ 240 του CAMBRIDGE MICHIGAN 
LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA).  

 LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1).  

 GA Level 2 Certificate in ESOL International –(CEFR: C1) ι GA Level 2 Certificate in ESOL 
International (Classic C1)  

 C1 - LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Expert C1) 
και C1 -LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Speaking) (Expert C1) 
(Συνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ πολφ καλισ γνϊςθσ). 

 
(γ) Καλι γνϊςθ (Β2):  

 FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Ρανεπιςτθμίου CAMBRIDGE.  

 BULATS English Language Test, βακμολογία 60-74, του Ρανεπιςτθμίου του CAMBRIDGE.  

 INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES) - The British Council - IDP Education Australia IELTS Australia με 
βακμολογία από 5,5 ζωσ 6,5.  

 BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE - VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES).  

 (ECCE) - EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Ρανεπιςτθμίου 
MICHIGAN.  

 LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ι 
PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION- του 
EDEXCEL ι EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2).  

 CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.  

 CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -
COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -
COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ καλισ γνϊςθσ) ι CITY & 
GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS CERTIFICATE 
IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR - (Συνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν 
απόδειξθ τθσ καλισ γνϊςθσ).  

 TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βακμολογία από 505 ζωσ 780 
του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.  

 EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ι PEARSON EDI Level 1 
Certificate in ESOL International (CEF B2) ι PEARSON LCCI LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL (CEFR B2).  

 PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότθτεσ: Reading, Writing, Listening, Speaking, ςε περίπτωςθ που θ 
μία εκ των ενοτιτων είναι με βακμό “Pass”).  

 PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότθτεσ: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βακμό “Distinction” 
ι “Credit”.  

 OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level 
B2) (μζχρι 31/8/2009).  

 Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2).  

 ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).  
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 Michigan State University - Certificate of English Language Competency (MSU - CELC): CEF B2.  

 Test of Interactive English, B2 + Level (ACELS).  

 Test of Interactive English, B2 Level (ACELS) ι Test of Interactive English, Β2 Level (Gatehouse 
Awards).  

 NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2).  

 AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότθτεσ: Listening, Reading, Writing, 
Speaking).  

 MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βακμολογία από 80 ζωσ 90 του 
CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS.  

 MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βακμολογία από 157 ζωσ 189 του CAMBRIDGE MICHIGAN 
LANGUAGE ASSESSMENTS.  

 LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2).  

  GA   Level 1 Certificate in ESOL International –(CEFR: B2) ι GA Level 1 Certificate in ESOL 
International (Classic B2)  

 Β2 -LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) 
(Communicator B2) και Β2 - LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking) 
(Communicator B2) (Συνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ καλισ γνϊςθσ). 

 
 
 
Πιςτοποιθτικά άλλα, πλθν των ανωτζρω, προκειμζνου να αξιολογθκοφν για τθν απόδειξθ τθσ 
γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ, πρζπει να είναι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4, παρ. 2.6.2. 
του παρόντοσ. 
Επίςθσ: 

α)  Η άριςτθ  γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ αποδεικνφεται και με τουσ εξισ τρόπουσ: 
(i) Με Ρτυχίο Αγγλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ ι Ρτυχίο Τμιματοσ Ξζνων Γλωςςϊν, Μετάφραςθσ 

και Διερμθνείασ ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι αντίςτοιχο και ιςότιμο ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ. 
(ii) Με Ρτυχίο, προπτυχιακό ι μεταπτυχιακό δίπλωμα ι διδακτορικό δίπλωμα οποιουδιποτε 

αναγνωριςμζνου ιδρφματοσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ αλλοδαπισ, όπου θ επίςθμθ γλϊςςα του 
κράτουσ είναι θ Αγγλικι. 

(iii) Με Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ2. 
(iv) Με Απολυτιριο τίτλο Αγγλόφωνου ςχολείου Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ αλλοδαπισ, 

ιςότιμο  των ελλθνικϊν ςχολείων, εφόςον ζχει αποκτθκεί μετά από κανονικι φοίτθςθ τουλάχιςτον ζξι 
(06) ετϊν ςυνοδευόμενο επιπλζον και από βεβαίωςθ για το επίπεδο τθσ εκπαιδευτικισ βακμίδασ 
ςτθν οποία ανικει, θ οποία χορθγείται από τον Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ ι Ε.Ο.Ρ.Ρ. ι Ο.Ε.Ε.Κ. ι από τθν αρμόδια 
Διεφκυνςθ του Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων. Διευκρινίηεται ότι, θ εν λόγω 
βεβαίωςθ χορθγείται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ι Ε.Ο.Π.Π. ι Ο.Ε.Ε.Κ. μόνο μετά τθν ζκδοςθ τθσ 
αντίςτοιχθσ ατομικισ διοικθτικισ πράξθσ ιςοτιμίασ. 

 
    β) Η πολφ καλι γνϊςθ ι θ καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ αποδεικνφεται και με κρατικό 
πιςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ1 και Β2 αντίςτοιχα, κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2 του 
άρκρου 1 του Ν. 2740/1999 (Αϋ 186), όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 19 περ. αϋ του άρκρου 13 του 
Ν. 3149/2003 (Αϋ 141), όπωσ ιςχφει. Η καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ αποδεικνφεται και με 
απολυτιριο ι πτυχίο ςχολείου τθσ αλλοδαπισ δευτεροβάκμιασ ι μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 
τριετοφσ τουλάχιςτον φοίτθςθσ, ςυνοδευόμενο επιπλζον και από βεβαίωςθ για το επίπεδο τθσ 
εκπαιδευτικισ βακμίδασ ςτθν οποία ανικει, θ οποία χορθγείται από τον Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ ι Ε.Ο.Ρ.Ρ. ι 
Ο.Ε.Ε.Κ. ι από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ του Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων. 
Διευκρινίηεται ότι, θ εν λόγω βεβαίωςθ χορθγείται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ι Ε.Ο.Π.Π. ι Ο.Ε.Ε.Κ. μόνο 
μετά τθν ζκδοςθ τθσ αντίςτοιχθσ ατομικισ διοικθτικισ πράξθσ ιςοτιμίασ. 
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θμείωςθ: Η άδεια επάρκειασ διδαςκαλίασ ξζνθσ γλϊςςασ, δεν αποδεικνφει τθ γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ 
[Ρ.Δ. 347/2003 (Αϋ 315)+. Οι υποψιφιοι που είναι κάτοχοι τθσ ςχετικισ άδειασ, προκειμζνου να 
αποδείξουν τθ γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ, πρζπει να προςκομίςουν επίςθμθ μετάφραςθ του τίτλου 
ςπουδϊν βάςει του οποίου εκδόκθκε θ άδεια επάρκειασ διδαςκαλίασ ξζνθσ γλϊςςασ, κακϊσ και 
ευκρινζσ φωτοαντίγραφο από αντίγραφο του τίτλου αυτοφ που ζχει επικυρωκεί από δικθγόρο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Βϋ 
 

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

Τίτλοι, 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 Υπουργείου Εξωτερικϊν 
ι τθν Ρρεςβεία ι το Ρροξενείο 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. 

Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με τθ νομολογία του Συμβουλίου 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. 

Εάν όμωσ προςκομίηονται τα πρωτότυπα των τίτλων ι επικυρωμζνα αντίγραφα αυτϊν, αρκεί θ 
προςκόμιςθ απλοφ φωτοαντιγράφου τθσ μεταφράςεωσ αυτϊν, θ ακρίβεια του περιεχομζνου τθσ 
οποίασ επικυρϊνεται με υπεφκυνθ διλωςθ του υποψθφίου, κατά το άρκρο 8 παρ. 4 του Ν. 
1599/1986 (Αϋ 75). 
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 Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ 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. Ππου 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.  
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 ΑΙΣΗΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΤ-ΑΛΛΟΓΕΝΗ 
    
 ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ''Α1''  ΡΟΣ: ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΚΝ Βϋ 
                                     
 ΑΙΣΗΗ   
    
  

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ……………………… 
  

  
ΕΡΩΝΥΜΟ …………………………. 

  

  
ΟΝΟΜΑ …………………………….. 

 Ραρακαλϊ να με δεχκείτε για φοίτθςθ ςε Ακαδθμία 
Εμπορικοφ Ναυτικοφ ειδικότθτασ 

  
ΟΝΟΜΑ ΡΑΤΕΑ …………………. 

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

  
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΑΣ ………………..  

  

  
ΤΟΡΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ………………..  

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

  
ΕΤΟΣ  ΓΕΝΝΗΣΗΣ ………………..  

 β) Τίτλο απόλυςθσ με βεβαίωςθ  (2) 
γ) Ριςτοποιθτικό Ροινικοφ Μθτρϊου  (2) 

 Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΡΗ  δ) Αντίγραφο Ροινικοφ Μθτρϊου για δικαςτικι χριςθ 
  

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

ςτ) Ριςτοποιθτικό υπθκοότθτασ και καταγωγισ  (2) 
 Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ   η) Υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 ότι δεν  
  

……………………………………….... 
 είμαι κάτοχοσ πτυχίου Σχολισ ι Τμιματοσ τθσ τριτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ τθσ Ελλάδασ. 
  

ΡΕΙΟΧΗ ……………………………. 
 θ) Γνωμάτευςθ Υγειονομικισ εξζταςθσ 

κ) Υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι  
  

ΟΔΟΣ ………………………. 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 

  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ …………………………….          

 επιτυχϊσ. 

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

 
 

 

   ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ:  
(1) Ρλοιάρχων ι Μθχανικϊν 
(2) Σε επίςθμθ μετάφραςθ 
(3) Δεν απαιτείται εάν ζχει τίτλο απόλυςθσ από Ελλθνικό                                                    
Λφκειο 
                       
               Ο/Η ΑΙΤΩΝ/-ΟΥΣΑ  
 
       
                                                                                                                       
                            ………………………..……. 
          (υπογραφι)  
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ΑΙΣΗΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ  
    
 ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ''Α2''  ΡΟΣ: ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΚΝ Βϋ 
                                     
 ΑΙΣΗΗ   
    
  

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ……………………… 
  

  
ΕΡΩΝΥΜΟ …………………………. 

  

  
ΟΝΟΜΑ …………………………….. 

 Ραρακαλϊ να με δεχκείτε για φοίτθςθ ςε Ακαδθμία 
Εμπορικοφ Ναυτικοφ ειδικότθτασ 

  
ΟΝΟΜΑ ΡΑΤΕΑ …………………. 

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

  
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΑΣ ………………..  

  

  
ΤΟΡΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ………………..  

 Επιςυνάπτω τα πιο κάτω δικαιολογθτικά: 
α) Ριςτοποιθτικό γζννθςθσ   

  
ΕΤΟΣ  ΓΕΝΝΗΣΗΣ ………………..  

 β) Τίτλο απόλυςθσ με βεβαίωςθ   
γ) Ριςτοποιθτικό Ροινικοφ Μθτρϊου   

 Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΡΟ  δ) Υπεφκυνθ διλωςθ περί μθ καταδίκθσ-φυλάκιςθσ ςτθν 
Ελλάδα 

  
……………………………………….... 

 ε) Γνωμάτευςθ Υγειονομικισ εξζταςθσ 
ςτ) Υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι 

 Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ 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 
  

ΡΕΙΟΧΗ ……………………………. 
 επιτυχϊσ. 

  
ΟΔΟΣ ………………………. Αρικ. ……… 

  

  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ …………………………….          

  

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

 
 

   ΡΑΑΤΗΗΣΗ: 
Τα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από ξζνεσ Αρχζσ είναι 
επίςθμα μεταφραςμζνα και επικυρωμζνα. 
     
 (1) Ρλοιάρχων ι Μθχανικϊν    
                     
 

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/-ΟΥΣΑ 
 
       
                                                                                                                       
                                        ………………………..……. 
                   (υπογραφι)  
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ΑΙΣΗΗ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΣΟΤΡΚΙΑ  
   
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ''Α3''  ΡΟΣ: ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΚΝ Βϋ 
                                    

ΑΙΣΗΗ   
   
 
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ……………………… 

  

 
ΕΡΩΝΥΜΟ …………………………. 

  

 
ΟΝΟΜΑ …………………………….. 

 Ραρακαλϊ να με δεχκείτε για φοίτθςθ ςε Ακαδθμία 
Εμπορικοφ Ναυτικοφ ειδικότθτασ 

 
ΟΝΟΜΑ ΡΑΤΕΑ …………………. 

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

 
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΑΣ ………………..  
 

  

 
 

 Επιςυνάπτω τα πιο κάτω δικαιολογθτικά: 
α) Ριςτοποιθτικό γζννθςθσ   

ΤΟΡΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ………………..  
 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ …………………………….          

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

  γ) Υπεφκυνθ διλωςθ περί μθ καταδίκθσ-φυλάκιςθσ ςτθν 
Ελλάδα 

 
 

 δ) Γνωμάτευςθ Υγειονομικισ εξζταςθσ 
ε) Υπεφκυνθ 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…..                     

  

(Τόποσ)                      (Χρον/γία)   
  ΡΑΑΤΗΗΣΗ: 

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

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/-ΟΥΣΑ 
 

   
  

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

 
                                                                                                                                                                      

                   (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                    Ο  Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ο   

          ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ                                     ΝΑΤΣΙΛΙΑ                          
        ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ                                                               ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ                
                          

 
 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΓΑΒΡΟΓΛΟΤ                                                   ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΟΤΡΟΤΜΠΛΗ    
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