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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
Για την εισαγωγή σπουδαστών στις ΑΕΝ 

 
 
Σύµφωνα µε την αριθµ. 3621/04/06/24-05-2006 Απόφαση ΥΕΝ/∆ΕΚΝ- Β΄ και τον 
Κανονισµό εισαγωγής σπουδαστών στις ΑΕΝ που κυρώθηκε µε την Κοινή Απόφαση 
ΥΠΕΠΘ-ΥΕΝ αριθµ.Μ. 3614.1/02 /06/23-05-06  ρυθµίζονται κατωτέρω οι λεπτοµέρειες για 
την εισαγωγή σπουδαστών στις Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού (Πλοιάρχων- Μηχανικών). 

 
 ΓΕΝΙΚΑ 

 
Η διάρκεια της εκπαίδευσης στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών περιλαµβάνει (6) έξι 
διδακτικά εξάµηνα και δύο θαλάσσια ταξίδια (1ο και 2ο) κατευθυνόµενης πρακτικής άσκησης-  
εκπαίδευσης σε πλοία, συνολικής διάρκειας (12) δώδεκα µηνών. Τα δύο ανωτέρω θαλάσσια 
ταξίδια περιλαµβάνονται µεταξύ των Α΄-Β΄ και Γ΄-∆΄ διδακτικών εξαµήνων αντίστοιχα.  
 
Η φοίτηση στις Α.Ε.Ν. είναι δωρεάν. 
 
Οι σπουδαστές  από την εισαγωγή τους στις  σχολές  τηρούν τον  Εσωτερικό Κανονισµό και 
τον Κανονισµό Σπουδών των Α.Ε.Ν. όπως ισχύουν κάθε φορά. 
 
Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της κατά τ΄ ανωτέρω ναυτολόγησής τους στον κλάδο της 
ειδικότητας που φοιτούν (ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ) θα αµείβονται. 
 
Μετά το τέλος της εκπαίδευσης (θεωρητική-πρακτική) και κατόπιν επιτυχών εξετάσεων οι 
αποφοιτούντες των ΑΕΝ λαµβάνουν µαζί µε το Πτυχίο της Σχολής και αποδεικτικό ναυτικής 
ικανότητας του Πλοιάρχου ή Μηχανικού Γ΄ τάξης Ε.Ν..  
 
To έργο της Ναυτικής Εκπαίδευσης συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 
(Ε.Κ.Τ.)στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Εκπαίδευση και Αρχική 
Επαγγελµατική Κατάρτιση". 
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Β. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 
 
1. Ο αριθµός των Ελλήνων σπουδαστών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων – 
Μηχανικών κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2006-2007, καθορίζεται σε 1.172 ( 650 Πλοίαρχοι και 
522 Μηχανικοί). 
2. Επί πλέον των ανωτέρω και σε ποσοστό 10%, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 380/76, 
εισάγονται ως ειδική κατηγορία  117 Έλληνες σπουδαστές(65 Πλοίαρχοι και 52 Μηχανικοί). 
3. Επιπλέον του αριθµού της ανωτέρω παρ.1 και σε ποσοστό 1% εισάγονται 11 Έλληνες 
σπουδαστές (6 Πλοίαρχοι και 5 Μηχανικοί) απόφοιτοι Εσπερινών Ενιαίων Λυκείων και 
Τ.Ε.Ε.. 
4. Μετά τα  ανωτέρω ο συνολικός αριθµός των Ελλήνων σπουδαστών που θα εισαχθούν στις 
ΑΕΝ διαµορφώνεται σε 1.300 (721 Πλοίαρχοι και 579 Μηχανικοί). 
5. Η ειδικότερη κατανοµή των σπουδαστών κατά ειδικότητες, προέλευση, ειδική κατηγορία 
και ΑΕΝ αναλύεται στο επισυναπτόµενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΄΄Α΄΄. 
6. Στην ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ η φοίτηση είναι ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ. Σε όλες τις άλλες ΑΕΝ οι 
σπουδαστές µπορούν να επιλέξουν εσωτερική ή εξωτερική φοίτηση.   
7. Ο καθορισµός συγκεκριµένου αριθµού εισακτέων γυναικών (21 Πλοίαρχοι και 17 
Μηχανικοί) εδράζεται στο γεγονός ότι οι επαγγελµατικές δραστηριότητες του ναυτικού 
επαγγέλµατος και η εκπαίδευση που απαιτείται για την πρόσβαση σ΄ αυτό, µε την  
υποχρεωτική άσκηση επί πλοίου καθίστανται, λόγω των ειδικών συνθηκών άσκησης τους, 
αποφασιστικής σηµασίας παράγοντες για τον περιορισµό της ελεύθερης εισαγωγής των 
υποψηφίων γυναικών.  
 

Γ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
 
Κάθε  υποψήφιος  σπουδαστής Α.Ε.Ν., ανεξάρτητα από την ειδικότητα που θα ακολουθήσει 
πρέπει να συγκεντρώνει τα εξής προσόντα: 
 
α. Να είναι κάτοχος τίτλου απόλυσης από Ενιαίο Λύκειο ή άλλου ισότιµου τίτλου  σχολείου 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή αντίστοιχου τίτλου του εξωτερικού που να 
παρέχει δικαίωµα εισαγωγής σε Ανώτερες Σχολές ή κάτοχος πτυχίου του Ενιαίου τριετούς 
κύκλου σπουδών Ναυτικού και Ναυτιλιακού τοµέα ή Β΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. τοµέων: 
(Οικονοµίας και ∆ιοίκησης, Mηχανολογικού, Ηλεκτρονικού, Ηλεκτρολογικού, Κατασκευών, 
Χηµικών εργαστηριακών εφαρµογών, Πληροφορικής -∆ικτύων Η/Υ και Εφαρµοσµένων 
Τεχνών). 
 
β. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια και να είναι γραµµένος στα µητρώα αρρένων ή 
∆ηµοτολόγια ∆ήµου ή Κοινότητας. 
 
γ. Να µην έχει συµπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του (δηλαδή να έχει γεννηθεί από            
1-1-1981 και µετέπειτα). 
 
δ. Να είναι κατά γνωµοδότηση Υγειονοµικής Επιτροπής ικανός σωµατικά και πνευµατικά για 
το ναυτικό επάγγελµα  σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για   κάθε ειδικότητα.                               
 
ε. Να µην έχει τιµωρηθεί µε στέρηση των πολιτικών του 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 αδίκηµα αναφερόµενο στην επί του 
πλοίου υπηρεσία και να µην έχει στερηθεί οριστικά το δικαίωµα άσκησης του ναυτικού 
επαγγέλµατος. 
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∆. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ 
 
1. Οι κατά  το κεφάλαιο Β΄ παρ.1 της  παρούσας προκήρυξης εισαγόµενοι  σπουδαστές  
κατανέµονται ως ακολούθως: 
  
ΠΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

      Καλύπτει ποσοστό 60% του αριθµού εισακτέων και περιλαµβάνει υποψηφίους αποφοίτους 
Ενιαίων Λυκείων, από τα επιστηµονικά πεδία Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών (2ο και 
4ο) (Το 90% των θέσεων θα καλυφθεί από τους συµµετέχοντες στις πανελλαδικές εξετάσεις 
έτους 2006 και το 10% από όσους είχαν λάβει µέρος σε πανελλαδικές εξετάσεις παρελθόντων 
ετών).Επιπλέον των θέσεων αυτών και ποσοστό 1% θα καλύπτεται από αποφοίτους 
Εσπερινών Ενιαίων Λυκείων.  

 
∆ΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
Καλύπτει ποσοστό 30% του αριθµού εισακτέων και περιλαµβάνει υποψηφίους 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: Οικονοµίας και 
∆ιοίκησης, Ηλεκτρονικού, Μηχανολογικού, Ηλεκτρολογικού και Πληροφορικής – ∆ικτύων 
Η/Υ. Επιπλέον των θέσεων αυτών και ποσοστό 1% θα καλύπτεται από αποφοίτους Εσπερινών 
Τ.Ε.Ε.. 
 
ΤΡΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
Καλύπτει ποσοστό 10% του αριθµού εισακτέων και περιλαµβάνει υποψηφίους αποφοίτους 
Ενιαίων Λυκείων ή  Λυκείων διαφορετικών τύπων από αυτόν του Ενιαίου 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 
Τοµέων: Οικονοµίας και ∆ιοίκησης, Μηχανολογικού, Ηλεκτρονικού, Ηλεκτρολογικού,  
Κατασκευών,  Χηµικών Εργαστηριακών Εφαρµογών, Πληροφορικής- ∆ικτύων Η/Υ και 
Εφαρµοσµένων Τεχνών. Το ανωτέρω ποσοστό 10% του αριθµού εισακτέων κατανέµεται ως 
ακολούθως στις παρακάτω υποκατηγορίες: 
 
Πρώτη Γενική Υποκατηγορία 
Καλύπτει ποσοστό 5% του αριθµού εισακτέων και περιλαµβάνει υποψηφίους που προέρχονται 
από Ενιαία Λύκεια και από Λύκεια διαφορετικών τύπων από αυτόν του Ενιαίου Λυκείου. 
 
∆εύτερη Γενική Υποκατηγορία  
Καλύπτει ποσοστό 5% του αριθµού εισακτέων και περιλαµβάνει υποψηφίους που προέρχονται 
από Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) του Ενιαίου τριετούς κύκλου σπουδών 
Ναυτικού και Ναυτιλιακού Τοµέα ή Β΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. των Τοµέων: Οικονοµίας και 
∆ιοίκησης, Μηχανολογικού, Ηλεκτρονικού, Ηλεκτρολογικού,  Κατασκευών, Χηµικών 
Εργαστηριακών Εφαρµογών, Πληροφορικής- ∆ικτύων Η/Υ και Εφαρµοσµένων Τεχνών. 
 
 2. Σε ποσοστό 10% πέραν του αριθµού των εισακτέων κάθε Γενικής Κατηγορίας εισάγονται 
υποψήφιοι οι οποίοι, εκτός από τα προσόντα του κεφ. Γ΄ της παρούσας προκήρυξης υπάγονται 
στις διατάξεις του Ν. 380/76 ήτοι :  
 
α. Τέκνα ή αδέλφια αναπήρων και θυµάτων πολέµου και  Εθνικής Αντίστασης.  
β. Τέκνα ή αδέλφια αναπήρων και θυµάτων ειρηνικής περιόδου ( σε Στρατιωτική Υπηρεσία ). 
γ. Τέκνα πολυτέκνων. 
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3. α. Εφόσον οι υποψήφιοι της ανωτέρω παραγράφου (2) κάθε Γενικής Κατηγορίας ή 
Υποκατηγορίας υπερβαίνουν σε αριθµό τις θέσεις που προκηρύσσονται γι’ αυτούς, τότε οι 
πλεονάζοντες καταλαµβάνουν µε βάση τον τελικό βαθµό κατάταξής τους, βαθµολογική σειρά 
µεταξύ των λοιπών υποψηφίων της Γενικής Επιλογής της αυτής Γενικής Κατηγορίας ή 
Υποκατηγορίας. 
 
     β. 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. 
 
     γ. Εάν παρά τη µεταφορά των κενών θέσεων στην ειδική κατηγορία της τελευταίας Γενικής 
Υποκατηγορίας, εξακολουθήσουν να παραµένουν κενά, τότε η διαδικασία επαναλαµβάνεται 
από την Πρώτη Γενική Κατηγορία κατά τον ίδιο τρόπο. 
 
   δ. Οι κενές θέσεις που τυχόν υπάρχουν σε µια Γενική Κατηγορία ή Υποκατηγορία 
καλύπτονται από υποψηφίους της επόµενης Κατηγορίας ή Υποκατηγορίας. Σε κάθε περίπτωση 
ο ανώτατος αριθµός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. από την ΤΡΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% του συνολικού αριθµού των εισαγοµένων, 
όπως αυτοί έχουν καθορισθεί µε την παράγρ. 4 Κεφ Β΄ της παρούσης. 
  

Ε.  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 
 
1. Οι υποψήφιοι από την ΠΡΩΤΗ γενική κατηγορία πρέπει να  δηλώσουν τις Α.Ε.Ν. στο 
µηχανογραφικό έντυπο του ΥΠ.Ε.Π.Θ., και επιπλέον πρέπει  να υποβάλλουν σε οποιαδήποτε 
Α.Ε.Ν. τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κανονικά και πλήρη από την κοινοποίηση της παρούσας 
µέχρι και  06 - 07 -2006 : 
α. Αίτηση όπως το υπόδειγµα  «Α1», στην οποία πρέπει να  αναγράφονται καθαρά όλα τα 
ζητούµενα στοιχεία. Στην αίτησή του, ο υποψήφιος 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. (∆ηλώνει υποχρεωτικά όλες τις Σχολές της µίας ή και των δύο 
ειδικοτήτων).  
Στην αίτηση θα αναγράφεται η ηµεροµηνία γέννησης και ο αριθµός Μητρώου Αρρένων  ή 
∆ηµοτολογίου ∆ήµου ή Κοινότητος του υποψηφίου, που θα ελέγχονται και θα  βεβαιώνονται 
από τον αρµόδιο για  την  παραλαβή  δικαιολογητικών  βάσει του  Αστυνοµικού ∆ελτίου 
Ταυτότητος του υποψηφίου. 
β. Γνωµοδότηση υγειονοµικής επιτροπής από την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις που 
ισχύουν για κάθε ειδικότητα, να προκύπτει ότι ο υποψήφιος είναι σωµατικά και        
πνευµατικά κατάλληλος 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 Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. του τόπου κατοικίας κάθε υποψηφίου. Η υγειονοµική εξέταση 
των υποψηφίων γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 591/75 (ΦΕΚ 191Α/1975), όπως 
τροποποιήθηκε µε το Π.∆.64/84 (ΦΕΚ 21Α/84) και του Π.∆. 436/89 (ΦΕΚ 188Α/89). 
Οι υποψήφιοι παραπέµπονται για εξέταση στις κατά τόπους  Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. µε την ίδια 
διαδικασία που ισχύει για τους  απογραφόµενους  ναυτικούς δηλαδή µε παραπεµπτικά της  
πλησιέστερης στον τόπο κατοικίας τους απογράφουσας αρχής  (∆ΝΕΡ 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 Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. είναι οριστικές και ανέκκλητες. 
γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι: αποδέχεται ότι εφόσον τελικά εισαχθεί σε Α.Ε.Ν., 
κατά τη διάρκεια του Α΄ διδακτικού εξαµήνου θα εξεταστεί στην κολύµβηση και σε 
περίπτωση αποτυχίας θα αποµακρύνεται από την Α.Ε.Ν. µέχρι επιτυχούς επανεξέτασης. 
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δ. Φωτοαντίγραφο δελτίου εξεταζόµενου στις Πανελλαδικές εξετάσεις.  
ε. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων του ∆ελτίου Αστυνοµικής του 
Ταυτότητας. 

 
 

2. Οι υποψήφιοι από την ∆ΕΥΤΕΡΗ Γενική Κατηγορία πρέπει  να έχουν δηλώσει τις ΑΕΝ 
στο µηχανογραφικό δελτίο αποφοίτων Τ.Ε.Ε. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και επιπλέον πρέπει να 
υποβάλλουν  σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν. τα ακόλουθα δικαιολογητικά µέχρι και  06 - 07 -2006 : 
α. Αίτηση όπως το υπόδειγµα «Α2», στην οποία πρέπει να  αναγράφονται καθαρά όλα τα 
ζητούµενα στοιχεία. Στην αίτησή του, ο υποψήφιος 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. (∆ηλώνει υποχρεωτικά όλες τις Σχολές της µίας ή και των δύο 
ειδικοτήτων). 
Στην αίτηση θα αναγράφεται η ηµεροµηνία γέννησης και ο αριθµός Μητρώου Αρρένων ή 
∆ηµοτολογίου ∆ήµου ή Κοινότητος του υποψηφίου, που θα ελέγχονται  και βεβαιώνονται από 
τον αρµόδιο για την παραλαβή δικαιολογητικών  βάσει του Αστυνοµικού ∆ελτίου Ταυτότητος 
του υποψηφίου. 
β. Γνωµοδότηση υγειονοµικής επιτροπής από την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις που       
ισχύουν για κάθε ειδικότητα, να προκύπτει ότι ο υποψήφιος είναι σωµατικά και πνευµατικά 
κατάλληλος 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 Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. του τόπου κατοικίας κάθε υποψηφίου. Η υγειονοµική εξέταση 
των υποψηφίων γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 591/75 (ΦΕΚ 191Α/1975), όπως 
τροποποιήθηκε µε το Π.∆.64/84 (ΦΕΚ 21Α/84)  και του Π.∆. 436/89 (ΦΕΚ 188Α/89). 
Οι υποψήφιοι παραπέµπονται για εξέταση στις κατά τόπους  Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. µε την ίδια 
διαδικασία που ισχύει για τους  απογραφόµενους  ναυτικούς δηλαδή µε παραπεµπτικά της 
πλησιέστερης στον τόπο κατοικίας τους απογράφουσας αρχής  (∆ΝΕΡ 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 Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. είναι οριστικές και ανέκκλητες. 
γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι: αποδέχεται ότι εφόσον τελικά εισαχθεί σε Α.Ε.Ν., 
κατά τη διάρκεια του Α΄ διδακτικού εξαµήνου θα εξεταστεί στην κολύµβηση και σε 
περίπτωση αποτυχίας θα αποµακρύνεται από την Α.Ε.Ν. µέχρι επιτυχούς επανεξέτασης. 
δ. Φωτοαντίγραφο του Μηχανογραφικού ∆ελτίου που κατέθεσε στην αρµόδια υπηρεσία του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ.. 
ε. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων του ∆ελτίου Αστυνοµικής του 
Ταυτότητας. 
 
3. Οι υποψήφιοι από την ΤΡΙΤΗ Γενική Κατηγορία πρέπει  να υποβάλλουν σε οποιαδήποτε 
Α.Ε.Ν.   τα ακόλουθα δικαιολογητικά µέχρι και  20 - 07 -2006 : 
α. Αίτηση όπως το υπόδειγµα "Α", στην οποία πρέπει να  αναγράφονται καθαρά όλα τα 
ζητούµενα στοιχεία. Στην αίτησή του, ο υποψήφιος 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. (Προαιρετικά µπορεί να δηλώνει περισσότερες από µία Σχολές. 
Σε περίπτωση που δηλώνει Σχολές και των δύο ειδικοτήτων τότε θα πρέπει να σηµειώνει 
επιπλέον και τη σειρά προτίµησης αυτών των ειδικοτήτων).  
Στην αίτηση θα αναγράφεται η ηµεροµηνία γέννησης και ο αριθµός Μητρώου Αρρένων ή 
∆ηµοτολογίου ∆ήµου ή Κοινότητος του υποψηφίου, που θα ελέγχονται και βεβαιώνονται από 
τον αρµόδιο για την παραλαβή δικαιολογητικών  βάσει του Αστυνοµικού ∆ελτίου Ταυτότητος 
του υποψηφίου. 
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β. Πιστοποιητικό της ∆ΝΕΡ-∆΄ στο οποίο να φαίνονται οι ηµεροµηνίες ναυτολόγησης και 
απόλυσης των υποψηφίων  οι οποίοι έχουν θαλάσσια υπηρεσία επί εν ενεργεία εµπορικών 
πλοίων Ελληνικών ή υπό ξένη σηµαία συµβεβληµένων µε το ΝAΤ 1500 οχ (500 κοχ) και άνω.    
Η παραπάνω θαλάσσια υπηρεσία θα πρέπει να έχει διανυθεί µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής 
των δικαιολογητικών, να µην συµπίπτει µε το χρόνο φοίτησης στις διδακτικές περιόδους του 
Λυκείου και να είναι συνολικής διάρκειας τουλάχιστον (210) ηµερολογιακών ηµερών και 
µέχρι 270 ηµερών.  
Τυχόν πραγµατοποιηθείσα  θαλάσσια υπηρεσία µικρότερη των 210 ηµερών και άνω των 270 
δεν λαµβάνεται υπόψη.  
Η  ανωτέρω   θαλάσσια   υπηρεσία   θα   βεβαιώνεται   από   την   ∆ΝΕΡ - ∆΄,   σύµφωνα   µε  
τα στοιχεία της Μηχανογραφικής  της  υπηρεσίας  ή  από  το  ναυτικό  φυλλάδιο του  
υποψηφίου και σε περίπτωση   που   ο  υποψήφιος   έχει  υπηρετήσει   σε  πλοία µε ξένη  
σηµαία  συµβεβληµένα  µε το ΝΑΤ,  ύστερα από σχετική βεβαίωση του  Πλοιάρχου του 
πλοίου,  θεωρηµένη  από την Λιµενική ή  Προξενική  Αρχή, εντός διµήνου από την 
ηµεροµηνία απόλυσης.     
 
 γ. Πρωτότυπο  τίτλο  απόλυσης  από  Λύκειο ή Τ.Ε.Ε.  Ο  κάτοχος  περισσοτέρων  από ένα 
τίτλων απόλυσης  υποβάλλει  µόνο  τον  τίτλο   εκείνο, µε  τον  οποίο  επιθυµεί  να  πάρει  
µέρος  στη   διαδικασία  επιλογής και δεν δικαιούται να είναι υποψήφιος  το ίδιο  έτος µε 
περισσότερους  από ένα τίτλους απόλυσης. Αν ο τίτλος απόλυσης προέρχεται από ξένο  
σχολείο που λειτουργεί   στην Ελλάδα, πρέπει να είναι θεωρηµένος, από  την οικεία ∆/νση 
Εκπαίδευσης ως προς την  γνησιότητά του και ως προς τη νοµιµότητα λειτουργίας του 
σχολείου αυτού.  
Σε κάθε περίπτωση υποβάλλεται και βεβαίωση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για την ισοτιµία του τίτλου απόλυσης µε τους αντίστοιχους 
Ελληνικούς .   
Αν ο τίτλος απόλυσης είναι από ξένο σχολείο ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλλει και βεβαίωση 
του σχολείου ή της  αρµόδιας εκπαιδευτικής αρχής της ξένης χώρας για την  δυνατότητα του 
υποψηφίου να σπουδάσει, κατά περίπτωση , σε ανώτατη ή ανώτερη Σχολή της χώρας  στην 
οποία υπάγεται  το σχολείο. Επίσης 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 ∆ιπλωµατική 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 την χώρα  µας. 
 
 δ. Γνωµοδότηση υγειονοµικής επιτροπής από την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις που 
ισχύουν για κάθε ειδικότητα, να προκύπτει ότι ο υποψήφιος είναι σωµατικά και πνευµατικά 
κατάλληλος 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 Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. του τόπου κατοικίας κάθε υποψηφίου.  
Η υγειονοµική εξέταση των υποψηφίων γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 591/75 
(ΦΕΚ 191Α/1975), όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆.64/84 (ΦΕΚ 21Α/84) και του Π.∆. 436/89 
(ΦΕΚ 188Α/89). 
Οι υποψήφιοι παραπέµπονται για εξέταση στις κατά τόπους  Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. µε την ίδια 
διαδικασία που ισχύει για τους απογραφόµενους  ναυτικούς δηλαδή µε παραπεµπτικά της  
πλησιέστερης στον τόπο κατοικίας τους απογράφουσας αρχής  (∆ΝΕΡ 1ο ή Λιµ.Αρχής ) . 
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Οι δαπάνες υγειονοµικής εξέτασης των υποψηφίων, βαρύνουν τους ίδιους και οι σχετικές 
υποχρεώσεις τους σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
Οι γνωµοδοτήσεις των Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. είναι οριστικές και ανέκκλητες. 
 
ε. Οι κάτοχοι τίτλου σπουδών ή πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας των 
παραγράφων 7,8 και 9 του Κεφαλαίου Ζ΄ της παρούσης , υποβάλλουν κατά περίπτωση: 
I. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου τίτλου του αγγλόφωνου σχολείου   
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής, µε τις διαδικασίες της παραγράφου 3γ του  
παρόντος Κεφαλαίου. 
II.Φωτοαντίγραφο του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας της Αγγλικής γλώσσας 
επιπέδου Β2,Γ1 ή Γ2, επικυρωµένο για την γνησιότητα του από την αρµόδια ∆ιεύθυνση 
πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του ΥΠ.Ε.Π.Θ.. 
III.Φωτοαντίγραφο των πιστοποιητικών των Πανεπιστηµίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN, 
των παραγράφων 7,8 και 9 του κεφαλαίου Ζ, επικυρωµένο για την γνησιότητα  του από το 
µορφωτικό ακόλουθο της οικείας Πρεσβείας ή το κατά περίπτωση αρµόδιο όργανο (Βρετανικό 
Συµβούλιο ή Ελληνοαµερικανική Ένωση )αντίστοιχα.  
 
στ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι: αποδέχεται ότι εφόσον τελικά εισαχθεί σε Α.Ε.Ν., 
κατά τη διάρκεια του Α΄ διδακτικού εξαµήνου θα εξεταστεί στην κολύµβηση και σε 
περίπτωση αποτυχίας θα αποµακρύνεται από την Α.Ε.Ν. µέχρι επιτυχούς επαναξέτασης.  
         
4. α. Όλοι οι υποψήφιοι που τελικά εισάγονται στις Α.Ε.Ν., προερχόµενοι από την ΠΡΩΤΗ 
και ∆ΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, υποβάλλουν µε την αίτηση εγγραφής τους  στην 
σχολή που έχουν εισαχθεί  για φοίτηση και τον πρωτότυπο τίτλο απόλυσης  τους από Λύκειο ή 
Τ.Ε.Ε.. 
    β. Το πιστοποιητικό ποινικού µητρώου που απαιτείται από τους υποψηφίους που τελικά 
εισάγονται στις Α.Ε.Ν., δε θα υποβάλλεται πλέον από τους ίδιους, αλλά θα αναζητείται 
οµαδικά από την Α.Ε.Ν. φοιτήσεώς τους.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
α) Οι υποψήφιοι  κατά  την κατάθεση  των  δικαιολογητικών τους  πρέπει να  φέρουν 
απαραίτητα µαζί  τους  το δελτίο της αστυνοµικής τους ταυτότητας ή άλλο επίσηµο 
έγγραφο µε  επικυρωµένη  φωτογραφία  τους, από τα στοιχεία του οποίου να φαίνεται η 
εγγραφή του υποψηφίου  στα µητρώα  Αρρένων ή ∆ηµοτολόγια ∆ήµου  ή Κοινότητας και 
η ηµεροµηνία γέννησής του. 
 
β)∆ικαιολογητικά υποψηφίου που είναι ελλιπή ή προορίζονται   για ειδικότητα / 
ειδικότητες για την / τις   οποία / οποίες ο ενδιαφερόµενος δεν έχει κριθεί υγειονοµικά  
κατάλληλος  δεν  παραλαµβάνονται. 
 

ΣΤ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  
 
α.  ∆εν γίνονται δεκτά τα δικαιολογητικά υποψηφίου,αν δεν περιλαµβάνουν την Γνωµάτευση 
Υγειονοµικής Επιτροπής η οποία τον  χαρακτηρίζει ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ για την ειδικότητα ή  
ειδικότητες σε µια από τις οποίες επιθυµεί να φοιτήσει εφόσον εισαχθεί. 
 
β. Για την Υγειονοµική εξέταση των υποψηφίων και την έκδοση της σχετικής Γνωµάτευσης 
αρµόδια είναι η πλησιέστερη στον τόπο µόνιµης κατοικίας του υποψηφίου Υγειονοµική 
Επιτροπή Απογραφοµένων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης (Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ.), στην οποία 
παραπέµπεται ο υποψήφιος µε παραπεµπτικό σηµείωµα της πλησιέστερης στον τόπο µόνιµης 
κατοικίας του απογράφουσας Αρχής (ΥΕΝ/∆ΝΕΡ Α΄ ή Λιµενική Αρχή).   
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γ. Οι υποψήφιοι κατά την Υγειονοµική εξέταση πρέπει να φέρουν  απαραίτητα µαζί τους το 
δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας ή άλλο  έγγραφο µε επικυρωµένη φωτογραφία τους και 4 
φωτογραφίες. 
 
δ.  Ειδικά οι διαµένοντες στην  Αθήνα-Πειραιά και Προάστια για  λήψη παραπεµπτικού 
σηµειώµατος για την Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. Αθηνών-Πειραιώς θα απευθύνονται στην ∆ΝΕΡ-Α΄,   οδός 
2ας Μεραρχίας 18, Πειραιάς, (09.00 - 12.00),  έχοντας µαζί τους(Ι)ακτινογραφία Θώρακος από 
Κρατικό Νοσοκοµείο µε επικολληµένη  φωτογραφία τους και την αντίστοιχη γνωµάτευση, (ΙΙ) 
2 φωτογραφίες, (ΙΙΙ) διπλότυπο  είσπραξης ∆ηµοσίου Ταµείου αξίας (31,17) ΕΥΡΩ  και (IV) 
δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας. 
 
 
ε. Η οπτική οξύτητα και αντίληψη χρωµάτων που απαιτείται κατά ειδικότητα είναι η 
ακόλουθη: 
                                                                    Οπτική οξύτητα 
 
                                            χωρίς γυαλιά             µε γυαλιά              Αντίληψη    χρωµάτων 
 
(1) Υποψήφιοι                        4/10 - 4/10            7/10 - 7/10                  Σε(10) ISHIHΑRA                
    ΑΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ        ή 5/10 -3/10                                                που δείχνονται  
                                                                                                                  επιτρέπονται  
                                                                      (3) σφάλµατα. 
            
                          
(2) Υποψήφιοι                     2/10 - 2/10                6/10 - 6/10                 Αναγνώριση  
    ΑΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                                                          τρίχρωµου φανού. 
 
                  
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
 
1. Όσοι από τους υποψηφίους χρησιµοποιούν γυαλιά οράσεως, πρέπει να τα φέρουν µαζί 
τους κατά την εξέτασή τους για την οπτική οξύτητα. 
 
2. Η παραπάνω ΥΕΑΝΕΘ Αθηνών-Πειραιώς συνεδριάζει µόνο κάθε ΤΡΙΤΗ και 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στον ΠΕΙΡΑΙΑ και επί της οδού ΝΟΤΑΡΑ 88 (τηλ 210-4191258). 
 
3. Επίσης οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι Πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης 
τύπου Α, βεβαίωσης αναβολής στράτευσης ή Απολυτηρίου στρατού, πρέπει κατά την 
υγειονοµική τους εξέταση να τα φέρουν µαζί τους. 
 

Ζ. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ 
 
1. Η επιλογή και ο καθορισµός σειράς προτεραιότητας υποψηφίων της ΠΡΩΤΗΣ Γενικής 
Κατηγορίας κατά ειδικότητα θα γίνει από το ΥΠ.Ε.Π.Θ., το οποίο µετά την έκδοση των 
αποτελεσµάτων θα διαβιβάσει τους σχετικούς πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων στο ΥΕΝ 
(κατά σειρά επιτυχίας και κατά ειδικότητα).  
Προϋποθέσεις συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής είναι ο υποψήφιος: 
 
α) Να κατέχει βεβαίωση της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του Ν.2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄) 
όπως συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν.2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄). 
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β) Να έχει επιτύχει γενικό βαθµό πρόσβασης τουλάχιστον ίσο µε το µισό του µέγιστου 
δυνατού βαθµού πρόσβασης. Ειδικά, υποψήφιος 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 άρθρου 2Α του 
Ν.2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄) όπως προστέθηκε µε το άρθρο 13 του Ν.3404/2005 (ΦΕΚ 260 Α΄) 
και 
 
γ) Να έχει κριθεί υγειονοµικά κατάλληλος στις προκαταρκτικές 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 ∆ΕΥΤΕΡΗΣ Γενικής 
Κατηγορίας κατά ειδικότητα θα γίνει από το ΥΠ.Ε.Π.Θ., µε τις ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις 
για τα Τ.Ε.Ι. των κατόχων πτυχίου Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. σύµφωνα µε την Υ.Α. 
Αριθ.Φ.153/8104/Β6/26-01-2004  « Πρόσβαση αποφοίτων Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε στα τµήµατα και 
στις Σχολές των Ιδρυµάτων Τεχνολογικού Τοµέα Ανώτατης Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 167 Β/30-
01-2004), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την Υ.Α. αριθµ. 153/23451/Β6/07-03-
2005 (ΦΕΚ 315Β/10-03-2005). 
Το ΥΠ.Ε.Π.Θ. µετά την έκδοση των αποτελεσµάτων θα διαβιβάσει τους σχετικούς πίνακες 
επιτυχόντων και επιλαχόντων στο ΥΕΝ (κατά σειρά επιτυχίας και κατά ειδικότητα).  
Προϋπόθεση συµµετοχής στην διαδικασία επιλογής  είναι ο υποψήφιος να έχει κριθεί 
υγειονοµικά κατάλληλος 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 προερχόµενων από την ΤΡΙΤΗ Γενική Κατηγορία πραγµατοποιείται µε το αντίστοιχο 
µηχανογραφικό πρόγραµµα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ , τα στοιχεία του 
οποίου είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού εισαγωγής και έχουν καταγραφεί 
πλήρως στον αλγόριθµο επιλογής του προγράµµατος αυτού . 
Οι υποψήφιοι διαχωρίζονται και εντάσσονται στις γενικές 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. 
 
4. Η τελική κατανοµή των εισαγοµένων στις Σχολές των Α.Ε.Ν.  γίνεται από το Υ.Ε.Ν. 
ανάλογα µε την Γενική Κατηγορία, στην οποία ανήκουν, την σειρά προτίµησης ειδικοτήτων 
και αντίστοιχων Σχολών που έχουν δηλώσει και τον τελικό βαθµό κατάταξής τους όπως 
προσδιορίζεται στις επόµενες παραγράφους αυτού του κεφαλαίου και ο οποίος εκφράζεται µε 
προσέγγιση χιλιοστού.  Στην περίπτωση ισοβαθµίας η σειρά κατάταξης καθορίζεται από τον 
γενικό βαθµό Απολυτηρίου ή Πτυχίου που κατέχουν.   
 
5. Ο τελικός βαθµός κατάταξης των υποψηφίων της ΠΡΩΤΗΣ και ∆ΕΥΤΕΡΗΣ Γενικής 
Κατηγορίας είναι ο συνολικός αριθµός µορίων επιλογής διαιρούµενος µε το 1000 και 100 
αντίστοιχα.  
 
6. Ο τελικός βαθµός κατάταξης των υποψηφίων της ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ είναι 
ο γενικός βαθµός του Απολυτηρίου ή Πτυχίου.  
 
7. Οι υποψήφιοι που προέρχονται από την ΤΡΙΤΗ Γενική Κατηγορία και έχουν ΑΡΙΣΤΗ   
γνώση της αγγλικής γλώσσας, θα λαµβάνουν επί πλέον 2000  µονάδες στον τελικό βαθµό 
κατάταξης. 
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7.1 Η ΑΡΙΣΤΗ γνώση της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται από: 
• Απολυτήριο τίτλο αγγλόφωνου σχολείου ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,  

ισοτίµου των ελληνικών σχολείων, που έχει αποκτηθεί µετά από κανονική 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. 
 
8.  Οι υποψήφιοι που προέρχονται από την ΤΡΙΤΗ Γενική Κατηγορία και έχουν ΠΟΛΥ 
ΚΑΛΗ   γνώση της αγγλικής γλώσσας, θα λαµβάνουν επί πλέον 1500  µονάδες στον τελικό 
βαθµό κατάταξης. 
8.1 Η ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ γνώση της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται 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. 
 
9. Οι  υποψήφιοι 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 αποδεικνύεται 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. 
 
 
10. Ο τελικός βαθµός κατάταξης των υποψηφίων που προέρχονται από την ΤΡΙΤΗ γενική 
κατηγορία ,οι οποίοι 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 δικαιολογητικών, 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 πραγµατοποιηθείσα θαλάσσια υπηρεσία µικρότερη των 210 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 Απολυτηρίου ή Πτυχίου τους. Αν 
πάλι προκύψει ισοβαθµία εισάγονται στην ίδια Σχολή όλοι οι υποψήφιοι που ισοβαθµούν. 
 
 

Η. ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
1. Σε κάθε Γενική Κατηγορία και σε ποσοστό 10% πέραν του αριθµού των εισακτέων σ΄ αυτή, 
εισάγονται ως Ειδική Κατηγορία οι υπαγόµενοι στις διατάξεις του Ν.380/76: 
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α. Τέκνα ή αδέλφια αναπήρων και θυµάτων πολέµου και Εθνικής  Αντίστασης. 
β. Τέκνα ή αδέλφια αναπήρων και θυµάτων Ειρηνικής Περιόδου (σε στρατιωτική υπηρεσία). 
γ. Τέκνα Πολυτέκνων. 
 
2. Οι υποψήφιοι της ανωτέρω Ειδικής Κατηγορίας εκτός από τα δικαιολογητικά του Κεφ.Ε΄ 
πρέπει να καταθέσουν επιπλέον και κατά περίπτωση τα εξής δικαιολογητικά: 
Ι. Βεβαίωση  "∆.Ε.Π.Α.Θ.Α." (οδός Πέτρου Ράλλη 1 Ρούφ) ή  Βεβαίωση του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους περί συνταξιοδότησης της οικογένειας του υποψηφίου για τους 
αναφεροµένους  στο Ν. 380/76 λόγους και Πιστοποιητικό του οικείου ∆ήµου ή  Κοινότητας 
για την οικογενειακή τους κατάσταση. 
ΙΙ. Βεβαίωση Γενικής Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος. (µε την σφραγίδα ΄΄Τυγχάνει 
Έγκυρο’’) –  (Πλατεία Ελευθερίας 22 Αθήνα 105 53). 

 
 

Θ. ΕΚ∆ΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
1. Τα αποτελέσµατα ανακοινώνονται µε τοιχοκόλλησή τους στα οικήµατα Υ.Ε.Ν. και 
∆.Ε.Κ.Ν.  και δηµοσιεύονται επίσης σε δύο (2) τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες του 
Αθηναϊκού Τύπου µε µέριµνα του ΥΕΝ/ΓΕ & ΜΜΕ καθώς και στο διαδίκτυο ΙΝΤΕΡΝΕΤ 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση  http://egov.yen.gr µε µέριµνα του ΥΕΝ/∆ΠΝΤ.  
 
2. Σε κάθε Α.Ε.Ν. διαβιβάζονται πίνακες εισαγοµένων σ'αυτή σπουδαστών. Οι σπουδαστές 
που έχουν επιλεγεί υποχρεούνται να παρουσιαστούν για φοίτηση στις Σχολές τους, σε δέκα 
(10) ηµέρες από την επόµενη της ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων, διαφορετικά αποκλείεται 
η φοίτησή τους και οι θέσεις τους καταλαµβάνονται µε σειρά προτεραιότητας από υποψήφιους 
επιλαχόντες της ίδιας κατηγορίας (Γενικής και Ειδικής). Σε περίπτωση που οι αντίστοιχες 
θέσεις των κενών δεν υπάρχουν στους πίνακες των επιλαχόντων, αυτές συµπληρώνονται µε 
υποψήφιους επιλαχόντες 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 ΥΕΝ κατά τον ίδιο τρόπο της παραγρ.1 του παρόντος κεφαλαίου. 
 
3. Η τελική κατάταξη σπουδαστών σε κάθε Σχολή θα γίνει µε Απόφαση του ΥΕΝ το οποίο 
διατηρεί το δικαίωµα να µετακινεί σπουδαστές από µία Σχολή στην άλλη της ίδιας 
ειδικότητας.-    
 
 
 
 
 
 
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ                                                          Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ     
α) Παράρτηµα Α 
β) Υποδείγµατα αιτήσεων  
    (Α,Α1,Α2)                                                              Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΕΝ – ΥΕΝ/∆ΠΝΤ (επί του κεφ.  Θ παραγρ.1) 
2. ΥΕΝ/ΓΕ & ΜΜΕ (50 αντίτυπα) (επί του κεφ.  Θ παραγρ.1) 
3. ΥΕΝ/∆ΟΠΥ- Γ΄Γρ. Πολίτη (1.000 αντίτυπα) 
4. ΥΕΝ/ ∆ΝΕΡ Α΄-∆΄ 
5. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 
   Γρ.Ενηµέρωσης Πολιτών. 
6. ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ/∆/ΝΣΕΙΣ Β'θµιας Εκπαίδευσης 
7. ∆ΗΜΟΙ 
8. ΑΕΝ/Π-Μ 
9. Κ.Λ/Χ - Λ/Χ - Υ/Χ 
10.Κέντρο ∆ιοικητικών Πληροφοριών     
   (Βασ.Σοφίας 15 - ΤΚ 106 74 ΑΘΗΝΑ) 
11.Πρότυπο Κέντρο Επαγγελµατικού Προσανατολισµού. 
12.ΥΠΕΠΘ/ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
   Μεσογείων 396 - Αγ.Παρασκευή ΤΚ 15 341 
13.ΥΠΕΠΘ/∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
     & ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
     ΤΜΗΜΑ Β 
     Μητροπόλεως 15 
     Τ.Κ: 10185 ΑΘΗΝΑ  
ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Ν.Ε.Ε.     
2. Ε.Ε.Ε. 
3. ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΜΕΣΟΓ.Φ/Γ ΠΛΟΙΩΝ    
4. ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΕΠΙΒ.ΠΛΟΙΩΝ 
5. ΕΝΩΣΗ  ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΙΑΣ 
6. Π.Ν.Ο. 
7. Π.Ε.Π.Ε.Ν. 
8. Π.Ε.Μ.Ε.Ν. 
9. Π.Ε.Μ.Ε.Κ.Ε.Ν. 
 
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ    
1. Γραφείο κ. Υπουργού 
2. Γραφείο κ. Γεν.Γραµµατέα 
3. Γραφείο κ. Αρχηγού Λ.Σ 
4. Γραφείο κ.κ.Υπαρχηγών ΛΣ 
5. Γραφείο κ. ΕΚΓ΄   


