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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 584

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

4 Απριλίου 2008

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Μ3614.1/02
Κύρωση Κανονισμού Εισαγωγής Σπουδαστών/Σπου−
δαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού
(Α.Ε.Ν.).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 204/τ.Α΄)
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19, παράγραφος 4δ
του ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84/τ.Α΄) και αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 1 παράγραφος 9 στοιχείο ε΄ του ν. 2909/2001
(ΦΕΚ 90/τ.Α΄).
β) Του άρθρου 1 του ν. 380/1976 «Περί εισαγωγής εις
τας Δημοσίας Σχολάς Εμπορικού Ναυτικού υποψηφίων
ειδικών τινών Κατηγοριών» (ΦΕΚ 178/τ.Α΄) όπως αντικα−
ταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3454/2006
«Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
75/τ.Α΄).
γ) Του ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των απο−
φοίτων του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αξιολόγηση
του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
188/τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) Του ν. 3488/2006 «Εφαρμογή της αρχής της ίσης
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην
πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική
εκπαίδευση και ανέλιξη, στους όρους και στις συν−
θήκες εργασίας και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ
191/τ.Α΄).
ε) Του ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της
δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλ−
λες διατάξεις» (ΦΕΚ 146/τ.Α΄).
στ) Του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (ΦΕΚ
231/τ.Α΄).
ζ) Του π.δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 232/τ.Α΄).
η) Της υπ’ αριθμ. Μ3614.1/03/01/29.5.2001 (ΦΕΚ 734/
τ.Β΄/13.6.2001) κοινής υπουργικής απόφασης ΥΠΕΠΘ −
ΥΕΝ «Ένταξη των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού Σχο−

λών Πλοιάρχων και Μηχανικών στις διατάξεις της παρ.
1 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/τ.Α΄) όπως
αντικαταστάθηκε με το ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/τ.Α΄)».
θ) Της υπ’ αριθμ. Μ 2115.2/5/1999/14.9.1999 (ΦΕΚ 1853/
τ.Β΄/6.10.1999) κοινής υπουργικής απόφασης ΥΠΕΠΘ −
ΥΕΝ «Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού των Ακαδημιών
Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Κ./ΑΕΝ), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει μέχρι σήμερα.
ι) Της υπ’ αριθμ. Μ 3611.2/01/2004/21.4.2004 (ΦΕΚ 602/
τ.Β΄/23.4.2004) υπουργικής απόφασης «Χαρακτηρισμός
των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ανάλογα με
τον τρόπο φοίτησης των σπουδαστών τους».
ια) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄).
2. Την υπ’ αριθμ. 1/12.2.2008 θετική γνώμη του Συμβου−
λίου Ναυτικής Εκπαίδευσης.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Κυρώνουμε το συνημμένο Κανονισμό Εισαγωγής
σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού
Ναυτικού.
2. Καταργούμε κάθε προηγούμενη σχετική απόφαση.
Η απόφαση αυτή μαζί με τον Κανονισμό να δημοσι−
ευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 28 Μαρτίου 2008
ΟI YΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/
ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Άρθρο 1
Αριθμός εισακτέων
1. Καθορίζουμε τον αριθμό των σπουδαστών/σπου−
δαστριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και
Μηχανικών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008−2009 σε 1176
(652 Πλοίαρχοι και 524 Μηχανικοί).
2. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλί−
ας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ρυθμίζονται τα
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θέματα κατανομής σπουδαστών/σπουδαστριών στις
Σχολές των Α.Ε.Ν. καθώς και οι ημερομηνίες υποβολής
δικαιολογητικών και υγειονομικών εξετάσεων. Με όμοια
απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα ελέγχου της γνώσης
κολύμβησης των σπουδαστών/σπουδαστριών που τελι−
κά θα εισαχθούν στις Σχολές των Α.Ε.Ν.
Άρθρο 2
Προσόντα υποψηφίων
1. Κάθε υποψήφιος/α πρέπει να συγκεντρώνει τα πιο
κάτω προσόντα:
1.1. Να είναι κάτοχος τίτλου απόλυσης Γενικού Λυκεί−
ου ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολείου δευτεροβάθμι−
ας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή αντίστοιχου τίτλου
του εξωτερικού που να παρέχει δικαίωμα εισαγωγής σε
Ανώτερες Σχολές ή κάτοχος πτυχίου του Ενιαίου τριε−
τούς κύκλου σπουδών Ναυτικού και Ναυτιλιακού τομέα
ή τομέων Β΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. όπως ορίζονται στο
άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού.
1.2. Να έχει την Ελληνική Ιθαγένεια και να είναι γραμ−
μένος/η στα μητρώα αρρένων ή Δημοτολόγια Δήμου
ή Κοινότητας.
1.3. Να μην έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας
του/της, η οποία θα προσδιορίζεται από το έτος γέννη−
σης, ανεξάρτητα από την ακριβή ημερομηνία.
1.4. Να είναι κατά γνωμοδότηση αρμόδιας υγειονομι−
κής επιτροπής ικανός/ή σωματικά και πνευματικά για
το ναυτικό επάγγελμα, σύμφωνα με τις διατάξεις που
ισχύουν για κάθε ειδικότητα.
1.5. Να μην έχει τιμωρηθεί με στέρηση των πολιτικών
του/της δικαιωμάτων και να μην έχει καταδικαστεί για
κακούργημα ή σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’
υποτροπή ή μεγαλύτερη του εξαμήνου για λαθρεμπόριο
ή λαθρεμπόριο ναρκωτικών ή για παράβαση του νόμου
περί προστασίας του Εθνικού Νομίσματος ή για αδίκη−
μα αναφερόμενο στην επί του πλοίου υπηρεσία και να
μην έχει στερηθεί οριστικά το δικαίωμα άσκησης του
ναυτικού επαγγέλματος.
Άρθρο 3
Προέλευση υποψηφίων − Κατανομή θέσεων
1.
Οι κατά το άρθρο 1 του παρόντος Κανονισμού
εισαγόμενοι σπουδαστές/σπουδάστριες κατανέμονται
ως ακολούθως:
1.1. ΠΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Καλύπτει ποσοστό 30% του αριθμού εισακτέων και
περιλαμβάνει υποψηφίους/ιες αποφοίτους Γενικών Λυ−
κείων, από τα επιστημονικά πεδία Θετικών και Τεχνο−
λογικών Επιστημών (2ο και 4ο). Επιπλέον των θέσεων
αυτών και ποσοστό 1% θα καλύπτεται από αποφοίτους
Εσπερινών Γενικών Λυκείων.
1.2. ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Καλύπτει ποσοστό 20% του αριθμού εισακτέων και
περιλαμβάνει υποψηφίους/ιες πτυχιούχους Τεχνικών
Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) του Ενιαίου
τριετούς κύκλου σπουδών Ναυτικού και Ναυτιλιακού
τομέα ή Β΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. των Τομέων: Οικονο−
μίας και Διοίκησης, Ηλεκτρονικού, Μηχανολογικού, Ηλε−
κτρολογικού και Πληροφορικής − Δικτύων Η/Υ. Επιπλέον
των θέσεων αυτών και ποσοστό 1% θα καλύπτεται από
αποφοίτους Εσπερινών Τ.Ε.Ε.

1.3. ΤΡΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Καλύπτει ποσοστό 50% του αριθμού εισακτέων και πε−
ριλαμβάνει υποψηφίους/ιες αποφοίτους Γενικών Λυκείων ή
Λυκείων διαφορετικών τύπων από αυτόν του Γενικού Λυκείου
ή πτυχιούχους Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων
(Τ.Ε.Ε.) του Ενιαίου τριετούς κύκλου σπουδών Ναυτικού και
Ναυτιλιακού τομέα ή Β΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. των Τομέ−
ων: Οικονομίας και Διοίκησης, Μηχανολογικού, Ηλεκτρονι−
κού, Ηλεκτρολογικού, Κατασκευών, Χημικών Εργαστηριακών
Εφαρμογών, Πληροφορικής − Δικτύων Η/Υ και Εφαρμοσμένων
Τεχνών. Το ανωτέρω ποσοστό 50% του αριθμού εισακτέων
κατανέμεται ως ακολούθως στις παρακάτω υποκατηγορίες:
1.3.1. Πρώτη Γενική Υποκατηγορία
Καλύπτει ποσοστό 20% του αριθμού εισακτέων και
περιλαμβάνει υποψηφίους/ιες που προέρχονται από
Γενικά Λύκεια και από Λύκεια διαφορετικών τύπων από
αυτόν του Γενικού Λυκείου.
1.3.2. Δεύτερη Γενική Υποκατηγορία
Καλύπτει ποσοστό 30% του αριθμού εισακτέων και
περιλαμβάνει υποψηφίους/ιες που προέρχονται από Τε−
χνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) του Ενιαίου
τριετούς κύκλου σπουδών Ναυτικού και Ναυτιλιακού
Τομέα ή Β΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. των Τομέων: Οικο−
νομίας και Διοίκησης, Μηχανολογικού, Ηλεκτρονικού,
Ηλεκτρολογικού, Κατασκευών, Χημικών Εργαστηριακών
Εφαρμογών, Πληροφορικής − Δικτύων Η/Υ και Εφαρμο−
σμένων Τεχνών.
2. Σε ποσοστό 10% πέραν του αριθμού των εισακτέων
κάθε Γενικής Κατηγορίας εισάγονται υποψήφιοι/ες οι
οποίοι/ες εκτός από τα προσόντα του άρθρου 2 υπάγο−
νται στις διατάξεις του ν. 380/1976 όπως τροποποιήθηκε
με τον ν. 3454/2006, ήτοι:
2.1. Τέκνα ή αδέλφια ανάπηρων και θυμάτων πολέμου
και Εθνικής Αντίστασης.
2.2. Τέκνα ή αδέλφια ανάπηρων και θυμάτων ειρηνικής
περιόδου (σε Στρατιωτική Υπηρεσία).
2.3. Τέκνα πολυτέκνων.
2.4. Τέκνα τρίτεκνων.
3. Εφόσον οι υποψήφιοι/ες της ανωτέρω παραγράφου
(2) κάθε Γενικής Κατηγορίας ή Υποκατηγορίας υπερ−
βαίνουν σε αριθμό τις θέσεις που προκηρύσσονται γι’
αυτούς/ές, τότε οι πλεονάζοντες/ουσες καταλαμβάνουν
με βάση τον τελικό βαθμό κατάταξής τους, βαθμολογική
σειρά μεταξύ των λοιπών υποψηφίων της Γενικής Επιλο−
γής της αυτής Γενικής Κατηγορίας ή Υποκατηγορίας.
3.1. Σε περίπτωση που το σύνολο των θέσεων της
ειδικής κατηγορίας της ανωτέρω παραγράφου (2) δεν
καλύπτεται, τότε τα κενά των θέσεων μεταφέρονται
στην αντίστοιχη ειδική κατηγορία της αμέσως επόμενης
Γενικής Κατηγορίας ή Υποκατηγορίας.
3.2. Εάν παρά τη μεταφορά των κενών θέσεων στην ει−
δική κατηγορία της τελευταίας Γενικής Υποκατηγορίας,
εξακολουθήσουν να παραμένουν κενά, τότε η διαδικα−
σία επαναλαμβάνεται από την Πρώτη Γενική Κατηγορία
κατά τον ίδιο τρόπο.
Άρθρο 4
Τρόπος επιλογής σπουδαστών/σπουδαστριών
1. Η επιλογή και ο καθορισμός σειράς προτεραιότη−
τας υποψηφίων της ΠΡΩΤΗΣ Γενικής Κατηγορίας κατά
ειδικότητα θα γίνει από το ΥΠΕΠΘ, το οποίο μετά την
έκδοση των αποτελεσμάτων θα διαβιβάσει τους σχετι−
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κούς πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων στο ΥΕΝΑΝΠ
(κατά σειρά επιτυχίας και κατά ειδικότητα). Προϋπο−
θέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής είναι ο/η
υποψήφιος/α:
α) Να κατέχει βεβαίωση της παραγράφου 13 του άρθρου
1 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/τ.Α΄) όπως συμπληρώθηκε
με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001
(ΦΕΚ 90/τ.Α΄).
β) Να έχει επιτύχει γενικό βαθμό πρόσβασης τουλάχιστον
ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού βαθμού πρόσβασης.
Ειδικά, υποψήφιος/α που δεν πληροί την προϋπόθεση αυτή
συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής εφόσον συγκεντρώνει
σύνολο μορίων τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου
δυνατού αριθμού μορίων (σύμφωνα με την παρ. 1 του άρ−
θρου 2Α του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/τ.Α΄) όπως προστέθηκε
με το άρθρο 13 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/τ.Α΄) και
γ) Να έχει κριθεί υγειονομικά κατάλληλος/η στις προ−
καταρκτικές εξετάσεις που διενεργούνται σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία για τις Σχολές των Α.Ε.Ν. και
καθορίζονται στη σχετική προκήρυξη εισαγωγής.
2. Η επιλογή και ο καθορισμός σειράς προτεραιότητας
υποψηφίων της ΔΕΥΤΕΡΗΣ Γενικής Κατηγορίας κατά
ειδικότητα θα γίνει από το ΥΠΕΠΘ, με τις ειδικές εισα−
γωγικές εξετάσεις για τα Τ.Ε.Ι. των κατόχων πτυχίου
Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.153/8104/
Β6/26.1.2004 υπουργική απόφαση «Πρόσβαση αποφοί−
των Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. στα τμήματα και στις Σχολές των
Ιδρυμάτων Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευ−
σης» (ΦΕΚ 167/τ.Β΄/30.1.2004), όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθμ. 153/23451/Β6/7.3.2005
(ΦΕΚ 315/τ.Β΄/10.3.2005), 153/28928/Β6/21.3.2006 (ΦΕΚ
397 τ.Β΄/3.4.2006), 153/20039/Β6/20.2.2007 (ΦΕΚ 282/
τ.Β΄/2.3.2007) και Φ.153/24156/Β6/25.2.2008 (ΦΕΚ 328/
τ.Β΄/28.2.2008) υπουργικές αποφάσεις.
Το ΥΠΕΠΘ μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων θα
διαβιβάσει τους σχετικούς πίνακες επιτυχόντων και επι−
λαχόντων στο ΥΕΝΑΝΠ (κατά σειρά επιτυχίας και κατά
ειδικότητα). Προϋπόθεση συμμετοχής στην διαδικασία
επιλογής είναι ο/η υποψήφιος/α να έχει κριθεί υγειονο−
μικά κατάλληλος/η στις προκαταρκτικές εξετάσεις που
διενεργούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για
τις Σχολές των Α.Ε.Ν. και καθορίζονται στην σχετική
προκήρυξη εισαγωγής.
3. Η επιλογή και ο καθορισμός σειράς προτεραιότητας
εισαγωγής των υποψηφίων στις Σχολές, των προερ−
χόμενων από την ΤΡΙΤΗ Γενική Κατηγορία πραγματο−
ποιείται με το αντίστοιχο μηχανογραφικό πρόγραμμα
του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, τα στοιχεία του οποίου είναι
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και
έχουν καταγραφεί πλήρως στον αλγόριθμο επιλογής
του προγράμματος αυτού.
Οι υποψήφιοι διαχωρίζονται και εντάσσονται στις γε−
νικές υποκατηγορίες της ΤΡΙΤΗΣ Γενικής Κατηγορίας
ανάλογα με το Απολυτήριο ή Πτυχίο που κατέχουν.
Στη συνέχεια κατατάσσονται κατά σειρά προτίμησης
ειδικοτήτων και αντίστοιχων Σχολών που έχουν δηλώσει
και με απόλυτη βαθμολογική σειρά, που προκύπτει από
τον τελικό βαθμό κατάταξής τους.
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Στις Α.Ε.Ν. μικτής φοίτησης ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΚΥΜΗΣ
– ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ – ΣΥΡΟΥ –ΥΔΡΑΣ και ΧΙΟΥ, για λόγους
ενδιαίτησης, οι σπουδάστριες υποχρεωτικά ακολουθούν
εξωτερική φοίτηση κατά παρέκκλιση της διάταξης της
παρ. 1 του άρθρου 38 της εις το προοίμιο της παρούσης
(1ζ) αναφερόμενης κοινής υπουργικής απόφασης.
4. Η τελική κατανομή των εισαγομένων στις Σχολές
των Α.Ε.Ν. γίνεται από το ΥΕΝΑΝΠ ανάλογα με την
Γενική Κατηγορία, στην οποία ανήκουν, την σειρά προ−
τίμησης ειδικοτήτων και αντίστοιχων Σχολών που έχουν
δηλώσει και τον τελικό βαθμό κατάταξής τους όπως
προσδιορίζεται στις επόμενες παραγράφους αυτού
του άρθρου και ο οποίος εκφράζεται με προσέγγιση
χιλιοστού. Στην περίπτωση ισοβαθμίας η σειρά κατά−
ταξης καθορίζεται από τον γενικό βαθμό Απολυτηρίου
ή Πτυχίου που κατέχουν.
Στις Α.Ε.Ν. μικτής φοίτησης ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΚΥΜΗΣ
– ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ – ΣΥΡΟΥ – ΥΔΡΑΣ και ΧΙΟΥ, για λόγους
ενδιαίτησης, οι σπουδάστριες υποχρεωτικά ακολουθούν
εξωτερική φοίτηση κατά παρέκκλιση της διάταξης της
παρ. 1 του άρθρου 38 της εις το προοίμιο της παρούσης
(1ζ) αναφερόμενης κοινής υπουργικής απόφασης.
5. Ο τελικός βαθμός κατάταξης των υποψηφίων της
ΠΡΩΤΗΣ και ΔΕΥΤΕΡΗΣ Γενικής Κατηγορίας είναι ο συ−
νολικός αριθμός μορίων επιλογής διαιρούμενος με το
1000 και 100 αντίστοιχα.
6. Ο τελικός βαθμός κατάταξης των υποψηφίων της
ΤΡΙΤΗΣ Γενικής Κατηγορίας είναι ο Γενικός Βαθμός του
Απολυτηρίου ή Πτυχίου.
7. Οι υποψήφιοι/ες που προέρχονται από την ΤΡΙΤΗ
Γενική Κατηγορία και έχουν ΑΡΙΣΤΗ γνώση της αγγλικής
γλώσσας, θα λαμβάνουν επί πλέον 2000 μονάδες στον
τελικό βαθμό κατάταξης.
7.1 Η ΑΡΙΣΤΗ γνώση της αγγλικής γλώσσας απο−δει−
κνύεται από:
• Απολυτήριο τίτλο αγγλόφωνου σχολείου Δευτε−
ροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, ισοτίμου των
ελληνικών σχολείων, που έχει αποκτηθεί μετά από κα−
νονική φοίτηση τουλάχιστον έξι (6) ετών ή
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου
Γ2 ή
• Πιστοποιητικό CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN
ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή
• Πιστοποιητικό CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN
ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN ή
• Πιστοποιητικό CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN
ENGLISH του Πανεπιστημίου CENTRAL LANCASHIRE ή
• Πιστοποιητικό CERTIFICATE OF PROFICIENCY COMMU−
NICATION που αποκτήθηκε έπειτα από τις εξετάσεις
EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή
• Πιστοποιητικό INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE
TESTING SYSTEM (IELTS) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE
ή του IDP EDUCATION AUSTRALIA με βαθμολογία από
7,5 και άνω.
8. Οι υποψήφιοι/ες που προέρχονται από την ΤΡΙΤΗ
Γενική Κατηγορία και έχουν ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ γνώση της αγ−
γλικής γλώσσας, θα λαμβάνουν επί πλέον 1500 μονάδες
στον τελικό βαθμό κατάταξης.
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8.1 Η ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ γνώση της αγγλικής γλώσσας απο−
δεικνύεται από:
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου
Γ1 ή
• Πιστοποιητικό CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH
(CAE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή
• Πιστοποιητικό ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN
ENGLISH (ALCE) του Πανεπιστημίου MICHIGAN ή
• Πιστοποιητικό CERTIFICATE IN ADVANCED COMMU−
NICATION που αποκτήθηκε έπειτα από τις εξετάσεις
EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή
• Πιστοποιητικό INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE
TESTING SYSTEM (IELTS) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE
ή του IDP EDUCATION AUSTRALIA με βαθμολογία από
6 έως 7 ή
• Πιστοποιητικό TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL
COMMUNICATION (TOEIC) του EDUCATIONAL TESTING
SERVICE / CHAUNCEY USA με βαθμολογία από 785 και
άνω ή
• Πιστοποιητικό BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE –
HIGHER (BEC HIGHER) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
9. Οι υποψήφιοι/ες που προέρχονται από την ΤΡΙΤΗ
Γενική Κατηγορία και έχουν ΚΑΛΗ γνώση της αγγλικής
γλώσσας, θα λαμβάνουν επί πλέον 1000 μονάδες στον
τελικό βαθμό κατάταξης.
9.1 Η ΚΑΛΗ γνώση της αγγλικής γλώσσας αποδει−
κνύεται από:
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου
Β2 ή
• Πιστοποιητικό FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE)
του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή
• Πιστοποιητικό MICHIGAN CERTIFICATE OF
COMPETENCY IN ENGLISH (MCCE) του Πανεπιστημίου
MICHIGAN ή
• Πιστοποιητικό CERTIFICATE IN UPPER INTERMEDIATE
COMMUNICATION που αποκτήθηκε έπειτα από τις εξετά−
σεις EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS
ή
• Πιστοποιητικό TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL
COMMUNICATION (TOEIC) του EDUCATIONAL TESTING
SERVICE / CHAUNCEY USA με βαθμολογία από 505
και άνω ή
• Πιστοποιητικό INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE
TESTING SYSTEM (IELTS) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE
ή του IDP EDUCATION AUSTRALIA με βαθμολογία από
4,5 έως 5,5 ή
• Πιστοποιητικό BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE
– VANTAGE (BEC VANTAGE) του Πανεπιστημίου
CAMBRIDGE.
10. Ο τελικός βαθμός κατάταξης των υποψηφίων που
προέρχονται από την ΤΡΙΤΗ Γενική Κατηγορία, οι οποίοι/
ες έχουν θαλάσσια υπηρεσία επί εν ενεργεία εμπορικών
πλοίων, Ελληνικών ή υπό ξένη σημαία συμβεβλημένων με
το ΝΑΤ, 1.500 οχ (500 κοχ) και άνω θα προσαυξάνεται
κατά 0,009 της μονάδος για κάθε μέρα ναυτολόγησης.
Η παραπάνω θαλάσσια υπηρεσία θα πρέπει να έχει
διανυθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής των δικαιο−
λογητικών, να μη συμπίπτει με το χρόνο φοίτησης στις
διδακτικές περιόδους του Λυκείου ή Τ.Ε.Ε. και να είναι
συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 210 ημερολογιακών
ημερών και μέχρι 270 ημερών. Τυχόν πραγματοποιηθεί−

σα θαλάσσια υπηρεσία μικρότερη των 210 ημερών και
μεγαλύτερη των 270 ημερών δεν λαμβάνεται υπόψη.
11. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων
υποψήφιων στην τελευταία θέση κάποιας Σχολής, η
επιλογή τους γίνεται με βάση το γενικό βαθμό του Απο−
λυτηρίου ή Πτυχίου τους. Αν πάλι προκύψει ισοβαθμία
εισάγονται στην ίδια Σχολή όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες
που ισοβαθμούν.
Άρθρο 5
Δικαιολογητικά υποψηφίων
1. Οι υποψήφιοι/ες από την ΠΡΩΤΗ Γενική Κατηγο−
ρία πρέπει να δηλώσουν τις Α.Ε.Ν. στο μηχανογραφι−
κό έντυπο του ΥΠΕΠΘ και επιπλέον πρέπει μέσα στην
προθεσμία που ορίζεται από την σχετική προκήρυξη
να υποβάλλουν σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν. τα πιο κάτω δι−
καιολογητικά:
1.1. Αίτηση όπως το υπόδειγμα «Α1», στην οποία πρέπει
να αναγράφονται καθαρά όλα τα ζητούμενα στοιχεία.
Στην αίτησή του/της, ο/η υποψήφιος/α πρέπει να
δηλώνει κατά σειρά προτίμησης τις Σχολές Πλοιάρχων
(α/α 1−9) ή Μηχανικών (α/α 1−4) ή και όλες τις Σχολές
(χωριστά Πλοιάρχων – Μηχανικών με α/α 1−9 και α/α 1−4
αντίστοιχα) σε μία από τις οποίες επιθυμεί να φοιτήσει
εφόσον επιλεγεί. (Δηλώνει υποχρεωτικά όλες τις Σχολές
της μίας ή και των δύο ειδικοτήτων).
Στις Α.Ε.Ν. μικτής φοίτησης ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΚΥΜΗΣ
– ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ – ΣΥΡΟΥ –ΥΔΡΑΣ και ΧΙΟΥ, για λόγους
ενδιαίτησης, οι σπουδάστριες υποχρεωτικά ακολουθούν
εξωτερική φοίτηση κατά παρέκκλιση της διάταξης της
παρ. 1 του άρθρου 38 της εις το προοίμιο της παρούσης
(1ζ) αναφερόμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
Στην αίτηση θα αναγράφεται η ημερομηνία γέννησης
και ο αριθμός Μητρώου Αρρένων
ή Δημοτολογίου Δήμου ή Κοινότητος του υποψηφίου,
που θα ελέγχονται και βεβαιώνονται από τον αρμόδιο για
την παραλαβή δικαιολογητικών βάσει του Αστυνομικού
Δελτίου ταυτότητας του υποψηφίου.
1.2. Γνωμοδότηση υγειονομικής επιτροπής από την
οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε
ειδικότητα, να προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α είναι
σωματικά και πνευματικά κατάλληλος/η για φοίτηση
σε Σχολή της μίας ή και των δύο ειδικοτήτων.
Για την υγειονομική εξέταση των υποψηφίων και την
έκδοση πιστοποιητικού υγειονομικής καταλληλότητας
για την ειδικότητα Πλοιάρχων ή Μηχανικών ή και για
τις δύο ειδικότητες αρμόδια είναι η ΥΕΑΝΕΘ του τόπου
κατοικίας κάθε υποψηφίου/ας. Η υγειονομική εξέταση
των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
π.δ. 591/1975 (ΦΕΚ 191/τ.Α΄/1975), όπως τροποποιήθηκε με
το π.δ. 64/1984 (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/1984) και του π.δ. 436/1989
(ΦΕΚ 188/τ.Α΄/1989).
Οι υποψήφιοι/ες παραπέμπονται για εξέταση στις
κατά τόπους ΥΕΑΝΕΘ με την ίδια διαδικασία που ισχύει
για τους απογραφόμενους ναυτικούς δηλαδή με παρα−
πεμπτικά της πλησιέστερης στον τόπο κατοικίας τους
απογράφουσας αρχής (ΔΝΕΡ 1ο ή Λιμ. 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 γνωμοδοτήσεις των ΥΕΑΝΕΘ είναι ορι−
στικές και ανέκκλητες.
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1.3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία
να αποδέχεται ότι εφόσον τελικά εισαχθεί σε Α.Ε.Ν.,
κατά τη διάρκεια του Α΄ διδακτικού εξαμήνου θα εξε−
ταστεί στην κολύμβηση και σε περίπτωση αποτυχίας
θα απομακρύνεται από την Α.Ε.Ν. μέχρι επιτυχούς επα−
νεξέτασης.
1.4. Φωτοαντίγραφο δελτίου εξεταζόμενου στις
Πανελλαδικές εξετάσεις.
1.5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων
του Δελτίου Αστυνομικής του/της Ταυτότητας.
2. Οι υποψήφιοι/ες από την ΔΕΥΤΕΡΗ Γενική Κατηγορία
πρέπει να έχουν δηλώσει τις Α.Ε.Ν. στο μηχανογραφικό
δελτίο αποφοίτων Τ.Ε.Ε. του ΥΠΕΠΘ και επιπλέον πρέπει
μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την σχετική
προκήρυξη να υποβάλλουν σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν. τα
πιο κάτω δικαιολογητικά:
2.1. Αίτηση όπως το υπόδειγμα «Α2», στην οποία πρέπει
να αναγράφονται καθαρά όλα τα ζητούμενα στοιχεία.
Στην αίτησή του/της, ο/η υποψήφιος/α πρέπει να
δηλώνει κατά σειρά προτίμησης τις Σχολές Πλοιάρχων
(α/α 1−9) ή Μηχανικών (α/α 1−4) ή και όλες τις Σχολές
(χωριστά Πλοιάρχων – Μηχανικών με α/α 1−9 και α/α 1−4
αντίστοιχα) σε μία από τις οποίες επιθυμεί να φοιτήσει
εφόσον επιλεγεί. (Δηλώνει υποχρεωτικά όλες τις Σχολές
της μίας ή και των δύο ειδικοτήτων).
Στις Α.Ε.Ν. μικτής φοίτησης ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΚΥΜΗΣ
– ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ – ΣΥΡΟΥ – ΥΔΡΑΣ και ΧΙΟΥ, για λόγους
ενδιαίτησης, οι σπουδάστριες υποχρεωτικά ακολουθούν
εξωτερική φοίτηση κατά παρέκκλιση της διάταξης της
παρ. 1 του άρθρου 38 της εις το προοίμιο της παρούσης
(1ζ) αναφερόμενης κοινής υπουργικής απόφασης.
Στην αίτηση θα αναγράφεται η ημερομηνία γέννησης
και ο αριθμός Μητρώου Αρρένων ή Δημοτολογίου Δή−
μου ή Κοινότητος του υποψηφίου, που θα ελέγχονται
και βεβαιώνονται από τον αρμόδιο για την παραλαβή
δικαιολογητικών βάσει του Αστυνομικού Δελτίου ταυ−
τότητας του υποψηφίου.
2.2. Γνωμοδότηση υγειονομικής επιτροπής από την
οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε
ειδικότητα, να προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α είναι σω−
ματικά και πνευματικά κατάλληλος/η για φοίτηση σε
Σχολή της μίας ή και των δύο ειδικοτήτων.
Για την υγειονομική εξέταση των υποψηφίων και την
έκδοση πιστοποιητικού υγειονομικής καταλληλότητας
για την ειδικότητα Πλοιάρχων ή Μηχανικών ή και για
τις δύο ειδικότητες αρμόδια είναι η ΥΕΑΝΕΘ του τόπου
κατοικίας κάθε υποψηφίου/ας. Η υγειονομική εξέταση
των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
π.δ. 591/1975 (ΦΕΚ 191/τ.Α΄/1975), όπως τροποποιήθηκε με
το π.δ. 64/1984 (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/1984) και του π.δ. 436/1989
(ΦΕΚ 188/τ.Α΄/1989).
Οι υποψήφιοι/ες παραπέμπονται για εξέταση στις
κατά τόπους ΥΕΑΝΕΘ με την ίδια διαδικασία που ισχύει
για τους απογραφόμενους ναυτικούς δηλαδή με παρα−
πεμπτικά της πλησιέστερης στον τόπο κατοικίας τους
απογράφουσας αρχής (ΔΝΕΡ 1ο ή Λιμ. Αρχής).
Οι δαπάνες υγειονομικής εξέτασης των υποψηφίων,
βαρύνουν τους/τις ίδιους/ες και οι σχετικές υποχρε−
ώσεις τους καθορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
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Οι γνωμοδοτήσεις των ΥΕΑΝΕΘ είναι οριστικές και
ανέκκλητες.
2.3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία
να αποδέχεται ότι εφόσον τελικά εισαχθεί σε Α.Ε.Ν.,
κατά τη διάρκεια του Α΄ διδακτικού εξαμήνου θα εξε−
ταστεί στην κολύμβηση και σε περίπτωση αποτυχίας
θα απομακρύνεται από την Α.Ε.Ν. μέχρι επιτυχούς επα−
νεξέτασης.
2.4. Φωτοαντίγραφο του Μηχανογραφικού Δελτίου
που κατέθεσε στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ.
2.5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων
του Δελτίου Αστυνομικής του/της Ταυτότητας.
3. Οι υποψήφιοι/ες από την ΤΡΙΤΗ Γενική Κατηγορία
πρέπει μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την σχε−
τική προκήρυξη να υποβάλλουν σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν.
τα πιο κάτω δικαιολογητικά:
3.1. Αίτηση όπως το υπόδειγμα «Α», στην οποία πρέπει
να αναγράφονται καθαρά όλα τα ζητούμενα στοιχεία.
Στην αίτησή του/της, ο/η υποψήφιος/α πρέπει να δη−
λώνει κατά σειρά προτίμησης τις Σχολές Πλοιάρχων
(α/α 1−9) ή Μηχανικών (α/α 1−4) ή και όλες τις Σχολές
(χωριστά Πλοιάρχων – Μηχανικών με α/α 1−9 και α/α 1−4
αντίστοιχα) σε μία από τις οποίες επιθυμεί να φοιτή−
σει εφόσον επιλεγεί. (Προαιρετικά μπορεί να δηλώνει
περισσότερες από μία Σχολές. Σε περίπτωση που δη−
λώνει Σχολές και των δύο ειδικοτήτων τότε θα πρέπει
να σημειώνει επιπλέον και τη σειρά προτίμησης αυτών
των ειδικοτήτων). Στις Α.Ε.Ν. μικτής φοίτησης ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ – ΚΥΜΗΣ – ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ – ΣΥΡΟΥ – ΥΔΡΑΣ και
ΧΙΟΥ, για λόγους ενδιαίτησης, οι σπουδάστριες υπο−
χρεωτικά ακολουθούν εξωτερική φοίτηση κατά παρέκ−
κλιση της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 38 της εις
το προοίμιο της παρούσης (1ζ) αναφερόμενης κοινής
υπουργικής απόφασης. Στην αίτηση θα αναγράφεται η
ημερομηνία γέννησης και ο αριθμός Μητρώου Αρρένων
ή Δημοτολογίου Δήμου ή Κοινότητος του υποψηφίου,
που θα ελέγχονται και βεβαιώνονται από τον αρμόδιο
για την παραλαβή δικαιολογητικών βάσει του Αστυνο−
μικού Δελτίου ταυτότητας του υποψηφίου.
3.2. Πιστοποιητικό της ΔΝΕΡ−Δ΄ στο οποίο να φαίνο−
νται οι ημερομηνίες ναυτολόγησης και απόλυσης.
Η ανωτέρω θαλάσσια υπηρεσία θα βεβαιώνεται από
την ΔΝΕΡ−Δ΄, σύμφωνα με τα στοιχεία της μηχανογρα−
φικής της υπηρεσίας ή από το ναυτικό φυλλάδιο του/της
υποψηφίου/ας και σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α
έχει υπηρετήσει σε πλοία με ξένη σημαία συμβεβλη−
μένα με το ΝΑΤ, ύστερα από σχετική βεβαίωση του
Πλοιάρχου του πλοίου, θεωρημένη από την Λιμενική
ή Προξενική Αρχή, εντός διμήνου από την ημερομηνία
απόλυσης.
3.3. Πρωτότυπο τίτλο απόλυσης από Λύκειο ή Τ.Ε.Ε..
Ο/Η κάτοχος περισσοτέρων από ένα τίτλων απόλυσης
υποβάλλει μόνο τον τίτλο εκείνο, με τον οποίο επιθυμεί
να πάρει μέρος στη διαδικασία επιλογής και δεν δικαι−
ούται να είναι υποψήφιος/α το ίδιο έτος με περισσότε−
ρους από έναν τίτλους απόλυσης. Αν ο τίτλος απόλυ−
σης προέρχεται από ξένο σχολείο που λειτουργεί στην
Ελλάδα, πρέπει να είναι θεωρημένος, από την οικεία
Διεύθυνση Εκπαίδευσης ως προς την γνησιότητά του
και ως προς τη νομιμότητα λειτουργίας του σχολείου
αυτού. Σε κάθε περίπτωση υποβάλλεται και βεβαίωση
της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
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του ΥΠΕΠΘ για την ισοτιμία του τίτλου απόλυσης με
τους αντίστοιχους ελληνικούς.
Αν ο τίτλος απόλυσης είναι από ξένο σχολείο, ο/η
υποψήφιος/α πρέπει να υποβάλλει και βεβαίωση του
σχολείου ή της αρμόδιας εκπαιδευτικής αρχής της ξέ−
νης χώρας για την δυνατότητα του/της υποψηφίου/ας
να σπουδάσει, κατά περίπτωση, σε ανώτατη ή ανώτερη
Σχολή της χώρας στην οποία υπάγεται το σχολείο. Επί−
σης στην ίδια βεβαίωση ή σε ξεχωριστή να αναγράφεται
η ακριβής μέση γενική βαθμολογία του τίτλου απόλυσης
και οι αναλυτικές βαθμολογίες των μαθημάτων από τις
οποίες προέκυψε αυτή η μέση γενική βαθμολογία, που
να εκφράζονται στην εικοσάβαθμη κλίμακα (0−20). Όλα
τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από ξένη αρχή,
πρέπει να είναι επικυρωμένα από Ελληνική Διπλωματι−
κή Αρχή στο εξωτερικό ή από το Ελληνικό Υπουργείο
Εξωτερικών για το γνήσιο της υπογραφής αυτού που
υπογράφει το έγγραφο και επίσημα μεταφρασμένα
στην Ελληνική γλώσσα, με την επιφύλαξη των διατάξεων
των σχετικών διεθνών συμβάσεων που έχουν κυρωθεί
νομοθετικά από τη χώρα μας.
3.4. Γνωμοδότηση υγειονομικής επιτροπής από την
οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε
ειδικότητα, να προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α είναι σω−
ματικά και πνευματικά κατάλληλος/η για φοίτηση σε
Σχολή της μίας ή και των δύο ειδικοτήτων.
Για την υγειονομική εξέταση των υποψηφίων και την
έκδοση πιστοποιητικού υγειονομικής καταλληλότητας
για την ειδικότητα Πλοιάρχων ή Μηχανικών ή και για
τις δύο ειδικότητες αρμόδια είναι η ΥΕΑΝΕΘ του τόπου
κατοικίας κάθε υποψηφίου/ας. Η υγειονομική εξέταση
των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
π.δ. 591/1975 (ΦΕΚ 191/τ.Α΄/1975), όπως τροποποιήθηκε με
το π.δ. 64/1984 (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/1984) και του π.δ. 436/1989
(ΦΕΚ 188/τ.Α΄/1989).
Οι υποψήφιοι/ες παραπέμπονται για εξέταση στις
κατά τόπους ΥΕΑΝΕΘ με την ίδια διαδικασία που ισχύει
για τους απογραφόμενους ναυτικούς δηλαδή με παρα−
πεμπτικά της πλησιέστερης στον τόπο κατοικίας τους
απογράφουσας αρχής (ΔΝΕΡ 1ο ή Λιμ. Αρχής).
Οι δαπάνες υγειονομικής εξέτασης των υποψηφίων,
βαρύνουν τους ίδιους και οι σχετικές υποχρεώσεις τους
καθορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Οι γνωμοδοτήσεις των ΥΕΑΝΕΘ είναι οριστικές και
ανέκκλητες.
3.5. Οι κάτοχοι τίτλου σπουδών ή πιστοποιητικού
γνώσης της αγγλικής γλώσσας των παραγράφων 7, 8
και 9 του άρθρου 4 της παρούσης, υποβάλλουν κατά
περίπτωση:
3.5.1 Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του απολυτηρί−
ου τίτλου του αγγλόφωνου σχολείου Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης της αλλοδαπής, με τις διαδικασίες της
παραγράφου 3.3 του παρόντος άρθρου.
3.5.2 Φωτοαντίγραφο του Κρατικού Πιστοποιητικού
Γλωσσομάθειας της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2,
Γ1 ή Γ2, επικυρωμένο για την γνησιότητά του από την
αρμόδια Διεύθυνση πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων
Γλωσσών του ΥΠΕΠΘ.
3.5.3 Φωτοαντίγραφο των πιστοποιητικών που αναφέ−
ρονται στις υποπαραγράφους 7.1, 8.1 και 9.1 του άρθρου
4 της παρούσης, με εξαίρεση εκείνων που αναφέρονται

στις υποπαραγράφους 3.5.1 και 3.5.2 του παρόντος άρ−
θρου, επικυρωμένα για την γνησιότητά τους από το
μορφωτικό ακόλουθο της οικείας Πρεσβείας ή το κατά
περίπτωση αρμόδιο όργανο (Βρετανικό Συμβούλιο, Ελ−
ληνοαμερικανική Ένωση).
3.6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία
να αποδέχεται ότι εφόσον τελικά εισαχθεί σε Α.Ε.Ν.,
κατά τη διάρκεια του Α΄ διδακτικού εξαμήνου θα εξε−
ταστεί στην κολύμβηση και σε περίπτωση αποτυχίας
θα απομακρύνεται από την Α.Ε.Ν. μέχρι επιτυχούς επα−
νεξέτασης.
4. Για όλους/ες τους/τις υποψηφίους/ες που τελικά ει−
σάγονται στις Α.Ε.Ν., αυτές υποχρεούνται σε αναζήτηση/
απόκτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου για δικαστική
χρήση εντός μηνός από την εγγραφή τους.
5. Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες που τελικά εισάγονται στις
Α.Ε.Ν., προερχόμενοι/ες από την ΠΡΩΤΗ και ΔΕΥΤΕ−
ΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, υποβάλλουν με την παρου−
σίασή τους στην σχολή που έχουν εισαχθεί για φοίτηση
και τον πρωτότυπο τίτλο απόλυσής τους από Λύκειο ή
Τ.Ε.Ε.
6. Επί πλέον των ανωτέρω οι υποψήφιοι/ες που εμπί−
πτουν στις διατάξεις του ν. 380/1976 όπως τροποποιή−
θηκε με τον ν. 3454/2006 πρέπει να καταθέτουν και τα
εξής δικαιολογητικά, ανάλογα με την περίπτωση στην
οποία υπάγονται:
• Βεβαίωση «Δ.Ε.Π.Α.Θ.Α.» ή
• Βεβαίωση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ή
• Βεβαίωση Γενικής Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελ−
λάδος (με τη σφραγίδα «Τυγχάνει Έγκυρο») ή
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου
ή της Κοινότητας που περιέχει όλα τα γεγονότα των
οποίων η συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την κατά
τον νόμο κτήση της ιδιότητας του τέκνου τρίτεκνης
οικογένειας (παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3454/2006).
Άρθρο 6
Έλεγχος και παραλαβή δικαιολογητικών
Η παραλαβή από τις Α.Ε.Ν. των δικαιολογητικών των
υποψηφίων, των προερχόμενων από τις Γενικές Κατη−
γορίες πραγματοποιείται μόνο μέσα στα χρονικά όρια
που καθορίζονται για τον σκοπό αυτό από τη σχετική
προκήρυξη και γίνεται μετά από υπεύθυνο έλεγχο της
πληρότητας και κανονικότητάς τους σύμφωνα με όσα
ορίζονται πιο κάτω.
Οι Α.Ε.Ν. θα παραλαμβάνουν δικαιολογητικά που
αφορούν μόνο τις εξής δύο (2) κατηγορίες Ελλήνων
υποψηφίων:
2.1. αυτών που μετέχουν στη γενική βαθμολογική
επιλογή και
2.2. της κατηγορίας του άρθρου 3 παρ. 2.
Η κατάθεση δικαιολογητικών λοιπών κατηγοριών ει−
σαγομένων (αλλοδαπών, κ.λπ.) γίνεται απ’ ευθείας στο
ΥΕΝΑΝΠ/ΔΕΚΝ Β΄ από τους ενδιαφερόμενους.
3. Η διαδικασία παραλαβής και ελέγχου δικαιολογη−
τικών από τις Α.Ε.Ν. εξαρτάται από το εάν στην Α.Ε.Ν.
υπάρχει εγκατεστημένο ή όχι κατάλληλο μηχανογρα−
φικό σύστημα, ως εξής:
3.1. Α.Ε.Ν. με εγκατεστημένο κατάλληλο μηχανογρα−
φικό σύστημα.
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3.1.1. Τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται σε συνεργεία
των Σχολών που ορίζονται με Η.Δ. των Διοικητών και
αποτελούνται υποχρεωτικά από:
• έναν Αξιωματικό Λ.Σ. και
• το Διευθυντή της Σχολής ή άλλον καθηγητή.
3.1.2. Δικαιολογητικά υποψηφίου/ας που είναι ελλιπή
ή προορίζονται για ειδικότητα/ειδικότητες για την/τις
οποία/οποίες ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν έχει κριθεί υγει−
ονομικά κατάλληλος/η δεν παραλαμβάνονται.
3.1.3. Κατά την παραλαβή τους τα δικαιολογητικά θα
τοποθετούνται στο σχετικό Ατομικό Φάκελο Υποψηφίου/
ας στον οποίο θα συμπληρώνονται πλήρως οι ανάλογες
θυρίδες στοιχείων του εξώφυλλου και θα τίθενται οι
υπογραφές του Ελέγχοντος Αξιωματικού Λ.Σ., του
Διευθυντή της Σχολής ή καθηγητή και του Διοικητή
της Α.Ε.Ν., όπως το υπόδειγμα (Β).
3.1.4. Στη συνέχεια θα καταχωρούνται τα στοιχεία
του/της υποψηφίου/ας σε υπόδειγμα αίτησης (οθόνη
εισαγωγής στοιχείων) που θα βρίσκεται στον Η/Υ.
Η αίτηση και τα περιεχόμενά της θα εκτυπώνονται
εις τριπλούν, θα υπογράφεται για την ακρίβεια των
στοιχείων της από τον/την υποψήφιο/α και τον χειριστή
του Η/Υ. Από τα τρία αντίτυπα το ένα παραλαμβάνει
ο/η υποψήφιος/α, το δεύτερο τοποθετείται στον ατομικό
φάκελο του/της υποψηφίου/ας και το τρίτο παραμένει
στη Σχολή. Η αίτηση θα πρέπει να είναι σύμφωνη με
τα υποδείγματα (Α) κατά περίπτωση. Οι αναφερόμενοι
στη παρ. (3.1.3) θα υπογράφουν επίσης και ως κλιμάκιο
Α το μηχανογραφικό απόκομμα της αίτησης.
3.1.5. Το μηχανογραφικό σύστημα θα εκτυπώνει κατα−
στάσεις με τα ατομικά στοιχεία των υποψηφίων οι οποίες
μαζί με τους ατομικούς φακέλους τους και το μαγνητικό
μέσο στο οποίο έχουν αποθηκευθεί τα στοιχεία αυτών
θα αποστέλλονται στο ΥΕΝΑΝΠ/ΔΕΚΝ Β΄ επί αποδείξει
στο τέλος κάθε εβδομάδας. Η τελευταία σειρά φακέλων
δικαιολογητικών, που θα συγκεντρώνονται την τελευταία
εβδομάδα, θα διαβιβάζονται στο ΥΕΝΑΝΠ/ΔΕΚΝ Β΄, σύμ−
φωνα με ειδικές οδηγίες του.
3.2. Α.Ε.Ν. στην οποία δεν έχει εγκατασταθεί μηχα−
νογραφικό σύστημα:
3.2.1. Η διαδικασία παραλαβής και ελέγχου των
δικαιολογητικών στις Α.Ε.Ν. θα γίνεται από συνεργεία
των Σχολών, που ορίζονται με Η. Δ/γές των Διοικητών
και αποτελούνται υποχρεωτικά:
• από έναν Αξιωματικό Λ.Σ. και
• από το Διευθυντή της Σχολής ή άλλον καθηγητή.
3.2.2. Δικαιολογητικά υποψηφίου/ας που είναι ελλιπή
ή προορίζονται για ειδικότητα/ειδικότητες για την/τις
οποία/οποίες ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν έχει κριθεί υγει−
ονομικά κατάλληλος/η δεν παραλαμβάνονται.
3.2.3. Κατά την παραλαβή τους τα δικαιολογητικά θα
τοποθετούνται στο σχετικό Ατομικό Φάκελο Υποψηφί−
ου/ας στον οποίο θα συμπληρώνονται πλήρως οι ανά−
λογες θυρίδες στοιχείων του εξώφυλλου και θα τίθενται
οι υπογραφές του Ελέγχοντος Αξιωματικού Λ.Σ., του
Διευθυντή της Σχολής ή του Καθηγητή και του Διοικητή
της Α.Ε.Ν., όπως το υπόδειγμα (Β).
3.2.4. Στη συνέχεια, κάθε αίτηση υποψηφίου/ας που θα
υποβάλλεται σε δύο (2) αντίγραφα με τα δικαιολογητικά
της, θα καταχωρείται σε προσωρινό Βιβλίο Πρωτοκόλ−
λου της Σχολής. Το ένα αντίγραφο θα παραμένει στην
Σχολή και το άλλο θα τοποθετείται στον αντίστοιχο
φάκελο του/της υποψήφιου/ας σπουδαστή/σπουδάστρι−
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ας. Η αίτηση θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα υποδείγ−
ματα (Α) κατά περίπτωση. Οι αναφερόμενοι στη παρ.
(3.2.3) θα υπογράφουν επίσης και ως κλιμάκιο Α και τα
δύο αντίγραφα της αίτησης.
3.2.5. Στο τέλος κάθε εβδομάδας οι Α.Ε.Ν. θα συγκε−
ντρώνουν τους φακέλους με τα δικαιολογητικά που θα
έχουν παραλάβει και θα τους υποβάλλουν ταχυδρομι−
κά επί αποδείξει στο ΥΕΝΑΝΠ/ΔΕΚΝ Β΄, με ονομαστική
κατάσταση υποψηφίων κατά κατηγορία επιλογής (υπο−
ψηφίων γενικής βαθμολογικής επιλογής και υποψηφίων
της ειδικής κατηγορίας του ν. 380/1976, όπως τροπο−
ποιήθηκε με τον ν. 3454/2006).
Η τελευταία σειρά φακέλων δικαιολογητικών, που θα
συγκεντρώνονται την τελευταία εβδομάδα, θα διαβι−
βάζονται στο ΥΕΝΑΝΠ/ΔΕΚΝ Β΄, σύμφωνα με ειδικές
οδηγίες του.
Άρθρο 7
Διαδικασία παραλαβής – καταχώρησης,
επαναληπτικών ελέγχων από ΥΕΝΑΝΠ/ΔΕΚΝ Β΄
των δικαιολογητικών των υποψηφίων και έκδοση
αποτελεσμάτων.
1. Με Η.Δ. του Διευθυντού ΔΕΚΝ συγκροτούνται:
1.1. Κλιμάκια ελέγχου, τα οποία αποτελούνται από έναν
Π.Υ. ή Καθηγητή της Ναυτικής Εκπαίδευσης και έναν
Αξιωματικό Λ.Σ. τα οποία προβαίνουν σε επαναληπτικό
έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβάλλονται από τις
Α.Ε.Ν. υπό την εποπτεία του Τμηματάρχη ΥΕΝΑΝΠ/ΔΕΚΝ
Β΄ ο οποίος και τα θεωρεί. Μετά την θεώρηση των δελ−
τίων τα χειρόγραφα δελτία προωθούνται στο αρμόδιο
Γραφείο της ΔΕΚΝ Β΄ για μηχανογραφική επεξεργασία,
από συνεργείο χειριστών Η/Υ της Διευθύνσεως και
1.2. Επιτροπή αντιπαραβολής των μηχανογραφικών
καταστάσεων με τις αιτήσεις των υποψηφίων, αποτε−
λούμενη από δύο τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη,
εκ του προσωπικού που δεν έχει συμμετάσχει στην
διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου.
2. Πίνακας υποψηφίων της ΠΡΩΤΗΣ και ΔΕΥΤΕΡΗΣ
Γενικής Κατηγορίας αποστέλλεται στο ΥΠΕΠΘ για
συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, όπως αυτή
περιγράφεται στα προηγούμενα άρθρα.
3. Μετά την επιβεβαίωση, από τον Τμηματάρχη ΥΕ−
ΝΑΝΠ/ΔΕΚΝ Β΄, της ακρίβειας των εισαχθέντων στοι−
χείων με τα στοιχεία των δικαιολογητικών που έχουν
υποβληθεί από τις Α.Ε.Ν. για τους/τις υποψηφίους/ες
της ΤΡΙΤΗΣ Γενικής Κατηγορίας, είτε χειρόγραφα είτε
μηχανογραφημένα, καθώς και των πινάκων επιτυχό−
ντων της ΠΡΩΤΗΣ και ΔΕΥΤΕΡΗΣ Γενικής Κατηγορίας
που έχουν αποσταλεί από το ΥΠΕΠΘ, εκδίδονται τα
αποτελέσματα, με χρήση του προγράμματος επιλογής
− κατανομής σπουδαστών/σπουδαστριών που έχει εγκα−
τασταθεί στον Η/Υ του ΥΕΝΑΝΠ.
4. Οι κενές θέσεις που τυχόν υπάρχουν σε μια Γενική
Κατηγορία ή Υποκατηγορία καλύπτονται από υποψηφί−
ους/ες της επόμενης Κατηγορίας ή Υποκατηγορίας.
Σε περίπτωση όμως μη κάλυψης των κενών θέσεων
ως ανωτέρω, τότε οι κενές θέσεις της ΤΡΙΤΗΣ Γενι−
κής Κατηγορίας καλύπτονται από τυχόν υπάρχοντες
επιλαχόντες/επιλαχούσες της ΠΡΩΤΗΣ και ΔΕΥΤΕΡΗΣ
Γενικής Κατηγορίας κατά σειρά προτεραιότητας του
αντίστοιχου πινακίου.
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5. Εκτυπώνονται μετά την εκτέλεση του αλγορίθμου
επιλογής – κατανομής, καταστάσεις επιτυχόντων ανά
σχολή και κατηγορία και καταστάσεις επιλαχόντων ανά
σειρά επιτυχίας και αλφαβητικά οι οποίες υπογράφο−
νται από τον Τμηματάρχη ΥΕΝΑΝΠ/ΔΕΚΝ Β΄ και τον
υπεύθυνο εκτέλεσης του αλγορίθμου επιλογής – κατα−
νομής και θεωρούνται από τον Διευθυντή ΔΕΚΝ.
Άρθρο 8
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων – παρουσίαση
σπουδαστών/σπουδαστριών
1. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται με τοιχοκόλλησή
τους στα οικήματα ΥΕΝΑΝΠ και ΔΕΚΝ και δημοσιεύονται
επίσης σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες
του Αθηναϊκού Τύπου, με μέριμνα του Γραφείου Επικοι−
νωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΥΕΝΑΝΠ
καθώς και στο διαδίκτυο (Internet) στην ηλεκτρονική
διεύθυνση http://egov.yen.gr με μέριμνα του ΥΕΝΑΝΠ/
ΔΠΝΤ.
2. Σε κάθε Α.Ε.Ν. διαβιβάζονται πίνακες εισαγομένων
σ’ αυτή σπουδαστών/σπουδαστριών. Οι σπουδαστές/
σπουδάστριες που έχουν επιλεγεί υποχρεούνται να
παρουσιαστούν για φοίτηση στις Σχολές τους, εντός
δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της
ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, διαφορετικά απο−
κλείεται η φοίτησή τους και οι θέσεις τους καταλαμ−
βάνονται με σειρά προτεραιότητας από υποψήφιους/ες
επιλαχόντες/επιλαχούσες της ίδιας κατηγορίας (Γενικής
και Ειδικής). Σε περίπτωση που οι αντίστοιχες θέσεις
των κενών δεν υπάρχουν στους πίνακες των επιλαχό−
ντων, αυτές συμπληρώνονται με υποψήφιους/ες επιλα−
χόντες/επιλαχούσες της αμέσως επόμενης, κάθε φορά,
κατηγορίας (Γενικής και Ειδικής) και με προτεραιότητα
εκ των άνω προς τα κάτω. Οι πίνακες των επιλαχόντων
ανακοινώνονται από το ΥΕΝΑΝΠ κατά τον ίδιο τρόπο
της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 9
Κατ’ εξαίρεση εισαγωγή σπουδαστών
1. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. (1.2)
και πέρα από τον οριζόμενο κατά Σχολή αριθμό εισα−
κτέων γράφονται στις Α.Ε.Ν. ανεξάρτητα από τη βαθμο−
λογία τους, οι παρακάτω κατηγορίες υποψηφίων:
1.1. Αλλοδαποί − Αλλογενείς: Στην κατηγορία αυτή ανή−
κουν οι αλλοδαποί μη Έλληνες το γένος και την υπηκο−
ότητα, που και οι δύο γονείς τους δεν είναι Έλληνες.
1.2. Κύπριοι ομογενείς: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν
Κύπριοι ομογενείς που ο ένας τουλάχιστον από τους
γονείς τους είναι Κύπριος στην καταγωγή.
Άρθρο 10
Προϋποθέσεις εισαγωγής κατ’ εξαίρεση σπουδαστών
1. Για να γίνει κατ’ αρχήν δεκτή αίτηση οποιουδήποτε
υποψήφιου των κατ’ εξαίρεση εισαγομένων του άρθρου
9 σπουδαστών, πρέπει α) να είναι ηλικίας μέχρι 25 ετών
και β) να έχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
το οποίο παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στις ανώτερες
σχολές της χώρας που το εκδίδει.
2. Ειδικά για τους Αλλογενείς − Αλλοδαπούς, η ει−
σαγωγή τους σε Α.Ε.Ν. γίνεται μόνον εφόσον υπάρχει
σχετική διακρατική συμφωνία ή πρωτόκολλο μορφωτι−
κής συνεργασίας με τη χώρα του ενδιαφερόμενου ή η

υποψηφιότητά τους για επιλογή, προτείνεται επίσημα
από την αντίστοιχη Διπλωματική Αρχή.
3. Ο αριθμός των κατά κατηγορία και εθνικότητα ει−
σαγόμενων κατ’ εξαίρεση στις Α.Ε.Ν. σπουδαστών του
άρθρου 9 ορίζεται με κοινή απόφαση ΥΠΕΞ−ΥΕΝΑΝΠ.
4. Η κατανομή των εισαγόμενων κατ’ εξαίρεση σπου−
δαστών του άρθρου 9, κατά Σχολή και Ειδικότητα,
πραγματοποιείται με Απόφαση του Υπουργού Εμπορι−
κής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής μετά
από σχετική Υγειονομική εξέτασή τους, που γίνεται με
μέριμνα του ΥΕΝΑΝΠ/ΔΕΚΝ από την ΥΕΑΝΕΘ/ΠΕΙΡΑΙΑ,
εκτός των Κυπρίων για την υγειονομική εξέταση των
οποίων ισχύει η ρύθμιση της παρ. 5. Όσοι υποψήφιοι
των κατηγοριών αυτών κριθούν υγειονομικά κατάλληλοι,
κατανέμονται σε όλες τις Α.Ε.Ν. της χώρας, ανάλογα με
τις δυνατότητες αυτών.
5. Οι υποψήφιοι Κύπριοι που επιλέγονται από το Υπουρ−
γείο Συγκοινωνιών Κύπρου για τις Α.Ε.Ν., υποβάλλονται
σε υγειονομική εξέταση σύμφωνα με τις διατάξεις που
ισχύουν για τους Έλληνες υποψήφιους. Η ανωτέρω εξέ−
ταση θα λαμβάνει χώρα στα κρατικά νοσοκομεία της
Κύπρου, που ορίζονται από την Κυπριακή Κυβέρνηση.
Η γνωμάτευση της υγειονομικής εξέτασης, θεωρείται
από τον Προξενικό Λιμενάρχη Κύπρου και συνυποβάλ−
λεται στο ΥΕΝΑΝΠ/ΔΕΚΝ Β΄ μαζί με τα άλλα δικαιολο−
γητικά κάθε υποψήφιου.
Άρθρο 11
Δικαιολογητικά υποψηφίων κατ’ εξαίρεση
εισαγομένων
1. Οι υποψήφιοι για κατ’ εξαίρεση εισαγωγή στις Α.Ε.Ν.
πρέπει να υποβάλλουν, μέσα στην προθεσμία που ορίζε−
ται με απόφαση ΥΕΝΑΝΠ, τα πιο κάτω κατά περίπτωση
δικαιολογητικά:
1.1. Αίτηση όπως τα υποδείγματα «Γ−1» και «Γ−2».
1.2. Πιστοποιητικό γέννησης, με φωτογραφία του υπο−
ψήφιου, θεωρημένη για την ταυτοπροσωπία.
1.3. Τίτλο απόλυσης από σχολείο δευτεροβάθμιας Εκ−
παίδευσης (Λύκειο).
Αν ο τίτλος απόλυσης είναι από ξένο σχολείο ο υπο−
ψήφιος πρέπει να υποβάλλει και βεβαίωση του σχολείου
ή της αρμόδιας Εκπαιδευτικής Αρχής της ξένης χώρας
για την δυνατότητα εισαγωγής του υποψηφίου κατά
περίπτωση σε Ανώτατη ή Ανώτερη Σχολή της χώρας
στην οποία υπάγεται το σχολείο.
1.4. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου της χώρας του,
το οποίο να έχει εκδοθεί το πολύ ένα τρίμηνο πριν από
την ημερομηνία υποβολής του.
1.5. Αντίγραφο ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση,
του Ελληνικού Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο να
έχει εκδοθεί το πολύ ένα τρίμηνο πριν από την ημερο−
μηνία υποβολής του.
1.6. Πιστοποιητικό γνώσης Ελληνικής γλώσσας, από
τα Πανεπιστήμια Αθηνών ή Θεσσαλονίκης. Το πιστο−
ποιητικό αυτό δεν απαιτείται αν ο υποψήφιος έχει τίτ−
λο απόλυσης από Ελληνικό Λύκειο ή αν είναι Κύπριος
Ομογενής.
1.7. Γνωμάτευση Υγειονομικής εξέτασης.
1.8. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία
να αποδέχεται ότι κατά τη διάρκεια του Α΄ διδακτικού
εξαμήνου θα εξεταστεί στην κολύμβηση και σε περίπτω−
ση αποτυχίας θα απομακρύνεται από την Α.Ε.Ν. μέχρι
επιτυχούς επανεξέτασης.
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2. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας Αλλοδαπών − Αλλογε−
νών υποβάλλουν όλα τα δικαιολογητικά της παραγράφου
1. Επιπλέον δε πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της
οικείας χώρας για την υπηκοότητα και την καταγωγή του
υποψηφίου και των δύο γονέων του, από το οποίο πρέπει
να προκύπτει σαφώς, ότι κανένας από αυτούς δεν έχει
Ελληνική καταγωγή και υπεύθυνη δήλωση, ότι ο υποψή−
φιος δεν είναι κάτοχος Πτυχίου Σχολής ή Τμήματος της
τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος. Ο υποψήφιος
κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών του πρέπει να
έχει μαζί του διαβατήριο ή την άδεια παραμονής, ώστε
να αποδεικνύεται η νόμιμη παρουσία του στην Ελλάδα.
3. Τα δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτά εάν δεν είναι
πλήρη. Επίσης όσα από τα δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί
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από ξένη αρχή πρέπει να είναι επικυρωμένα από Ελληνική
διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από το Υπουργείο
Εξωτερικών της χώρας μας, για το γνήσιο της υπογρα−
φής αυτού που υπογράφει το έγγραφο και επίσημα με−
ταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα με την επιφύλαξη
των διατάξεων των σχετικών διεθνών συμβάσεων που
έχουν κυρωθεί νομοθετικά από την χώρα μας.
Άρθρο 12
Μεταβατική διάταξη
Ο παρών Κανονισμός εισαγωγής σπουδαστών/σπου−
δαστριών στις Α.Ε.Ν. ισχύει μέχρι και την εισαγωγή των
νέων σπουδαστών/σπουδαστριών σε αυτές για το Ακα−
δημαϊκό έτος 2008−2009.
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02005840404080016*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

