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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1015
2 Ιουνίου 2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Μ 3614.1/02/2015
Κύρωση Κανονισμού Εισαγωγής Σπουδαστών/Σπουδα−
στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)
για το εκπαιδευτικό έτος 2015−2016.
OI ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 204 Α΄)
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19, παράγραφος 4δ
του Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84 Α΄) και αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 1 παράγραφος 9 στοιχείο ε΄ του Ν. 2909/2001
(ΦΕΚ 90 Α΄).
β) Του άρθρου 1 του Ν. 380/1976 «Περί εισαγωγής εις
τας Δημοσίας Σχολάς Εμπορικού Ναυτικού υποψηφίων
ειδικών τινών Κατηγοριών» (ΦΕΚ 178 Α΄) όπως αντικατα−
στάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 4256/2014
(ΦΕΚ 92 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
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 εκ−
παίδευση και ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες
εργασίας και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 191 Α΄).
ε) Του Ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της
δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλ−
λες διατάξεις» (ΦΕΚ 146 Α΄).
στ) Του Ν. 3748/2009 «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού
Λυκείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 29 Α΄).
ζ) Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α΄/26.03.2014) «Διοικητικές
Απλουστεύσεις− Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις νομικών
προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροπο−
ποιήσεις διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (161 Α΄) και λοιπές
ρυθμίσεις».
η) Του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄/2013) «Αναδιάρθρωση
της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»,
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

θ) Του Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261 Α΄/1973) «Περί κώδικος
Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου», όπως έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν.
ι) Της υπ’ αριθμ. Μ 3614.1/03/01/29.5.2001 (ΦΕΚ 734 Β΄)
Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΠΘ −ΥΕΝ «Ένταξη των
Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού Σχολών Πλοιάρχων και
Μηχανικών στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του
Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το
Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄)».
ια) Της υπ’ αριθμ. Μ 3611.2/01/2004/21.4.2004 (ΦΕΚ 602
Β΄) υπουργικής απόφασης «Χαρακτηρισμός των Ακαδη−
μιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ανάλογα με τον τρόπο
φοίτησης των σπουδαστών τους».
ιβ) 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 Α΄), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ιγ) Του Π.Δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία υπουρ−
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20 Α΄).
ιδ) Του Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 21 Α΄).
ιε) Της υπ’ αριθμ. Υ92 απόφασης του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Θε−
όδωρο Δρίτσα».
ιστ) Της αριθμ. 2901.01/35/2015 απόφασης «Διορισμός
Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικο−
νομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (εδ. Β, παρ.
1, αρθρ. 2 του Π.Δ. 24/2015)».
ιζ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΦΕΚ 170 Α΄).
ιη) Της Κ.Υ.Α. ΥΠΕΠΘ − ΥΕΝ Μ 3615.3/03/00/27−10−2000
«Έγκριση Κανονισμού Σπουδών Σχολών Πλοιάρχων και
Μηχανικών (Π−Μ) των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού
(Κ.Σ/ΑΕΝ)» (ΦΕΚ 1393 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ’ αριθμ. 01/06.05.2015 γνώμη του Συμβουλίου
Ναυτικής Εκπαίδευσης.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
1. Κυρώνουμε τον Κανονισμό Εισαγωγής σπουδαστών/
σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού για
το εκπαιδευτικό έτος 2015−2016.
2. Καταργούμε κάθε προηγούμενη σχετική απόφαση.
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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 2015−2016 σε 701
(456 Πλοίαρχοι και 245 Μηχανικοί).
2. Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομί−
ας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού καθορίζεται ο
αριθμός των εισαγομένων σπουδαστών/σπουδαστριών
ανά Σχολή των Α.Ε.Ν., καθώς και οι ημερομηνίες υπο−
βολής δικαιολογητικών και υγειονομικών εξετάσεων.
Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα ελέγχου
της γνώσης κολύμβησης των σπουδαστών/σπουδαστρι−
ών που τελικά θα εισαχθούν στις Σχολές των Α.Ε.Ν.
3. Ανεξαρτήτως των ποσοστών του συνολικού αριθμού
εισακτέων των Γενικών Κατηγοριών που αναφέρονται
στο άρθρο 2 του παρόντος, με την υπογραφή σχετικής
κοινής Απόφασης των Υπουργείων Πολιτισμού, Παιδείας
και Θρησκευμάτων και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας
και Τουρισμού, δύναται να αποφασίζεται αύξηση του
αριθμού των σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισα−
χθούν στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών. Στην περί−
πτωση αυτή, οι σπουδαστές/−στριες θα επιλέγονται από
υποψηφίους/−ιες της ΔΕΥΤΕΡΗΣ Γενικής Κατηγορίας.
Άρθρο 2
Προέλευση υποψηφίων − Κατανομή θέσεων
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Οι κατά το άρθρο 1 του παρόντος Κανονισμού εισα−
γόμενοι σπουδαστές/σπουδάστριες κατανέμονται ως
ακολούθως:
1.1. ΠΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Καλύπτει ποσοστό 70% του συνολικού αριθμού εισα−
κτέων και περιλαμβάνει υποψηφίους/−ιες συμμετέχοντες
στις πανελλήνιες εξετάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως ακολούθως:
1.1.α. Σε ποσοστό 47% του συνολικού αριθμού εισα−
κτέων, προερχόμενους από ημερήσια Γενικά Λύκεια και
ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Β΄)
από τα επιστημονικά πεδία Θετικών και Τεχνολογικών
Επιστημών (2ο και 4ο).
Επιπλέον των θέσεων αυτών, ποσοστό 1% θα καλύ−
πτεται από υποψήφιους Εσπερινών Γενικών Λυκείων και
Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ
Β΄).
1.1.β. Σε ποσοστό 23% του συνολικού αριθμού εισα−
κτέων, προερχόμενους από ημερήσια Επαγγελματικά
Λύκεια (ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Α΄).
Επιπλέον των θέσεων αυτών, ποσοστό 1% θα καλύ−
πτεται από υποψήφιους Εσπερινών Επαγγελματικών
Λυκείων (ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Α΄).
1.2. ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Καλύπτει ποσοστό 30% του συνολικού αριθμού εισα−
κτέων και περιλαμβάνει υποψηφίους/−ιες, ως ακολούθως:
1.2.α. Σε ποσοστό 15% του συνολικού αριθμού εισα−
κτέων, αποφοίτους Γενικών Λυκείων.
1.2.β. Σε ποσοστό 5% του συνολικού αριθμού εισακτέ−
ων, αποφοίτους Επαγγελματικών Λυκείων των Τομέων:

Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής, Οχημά−
των, Πληροφορικής και Οικονομικών & Διοικητικών Υπη−
ρεσιών.
1.2.γ. Σε ποσοστό 8% του συνολικού αριθμού εισα−
κτέων, αποφοίτους Επαγγελματικού Λυκείου Ναυτικού
τομέα ειδικότητας Πλοιάρχου ή Μηχανικού, και αποφοί−
τους εκ των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων
(Τ.Ε.Ε.) του Ενιαίου τριετούς κύκλου σπουδών Ναυτικού
και Ναυτιλιακού Τομέα ειδικότητας Πλοιάρχου ή Μη−
χανικού.
1.2.δ. Σε ποσοστό 2% του συνολικού αριθμού εισα−
κτέων, αποφοίτους Επαγγελματικών Λυκείων λοιπών
τομέων και υποψήφιους αποφοίτους εκ των Τεχνικών
Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) του Β΄ κύκλου
σπουδών Τ.Ε.Ε. των Τομέων: Δομικών έργων, Οικονομίας
και Διοίκησης, Μηχανολογικού, Ηλεκτρονικού, Ηλεκτρο−
λογικού, Κατασκευών, Χημικών Εργαστηριακών Εφαρ−
μογών, Πληροφορικής − Δικτύων Η/Υ και Εφαρμοσμένων
Τεχνών.
2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Καθ’ υπέρβαση του εκάστοτε καθοριζόμενου αριθμού
εισακτέων σπουδαστών/−στριών στις Ακαδημίες Εμπο−
ρικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), εισάγονται υποχρεωτικώς, κατά
τη μεταξύ τους σειρά επιτυχίας, εφόσον συγκεντρώνουν
τη βαθμολογική βάση επιτυχίας σύμφωνα με τις ισχύ−
ουσες διατάξεις:
2.1. Μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) υποψήφιων
εκ τέκνων ή αδελφών αναπήρων και θυμάτων πολέμου
και Εθνικής Αντιστάσεως, τέκνων ή αδελφών αναπήρων
και θυμάτων ειρηνικής περιόδου ως και υποψηφίων που
είναι πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του
Ν. 1910/1944 (ΦΕΚ 229 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την
παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 (75 Α΄) κα−
θώς και υποψηφίων τέκνων των ανωτέρω πολυτέκνων.
Η πολυτεκνική ιδιότητα διατηρείται ισοβίως σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του
Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α΄).
2.2. Μέχρι ποσοστού τρία τοις εκατό (3%) υποψή−
φιων γονέων και τέκνων πολυμελών οικογενειών με
τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα
ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπερι−
λαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με
τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα χωρίς να λαμ−
βάνονται υπόψη ηλικιακά όρια για την απόκτηση της
ιδιότητας αυτής.
2.3. Μέχρι ποσοστού δύο τοις εκατό (2%) υποψήφιων
(α) ορφανών από τον ένα ή και από τους δύο γονείς ή
τέκνων άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέ−
ντα τέκνα, (β) με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που
είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλ−
λονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία
Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών
αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα
σε αναπηρία άνω του 67%.
2.4. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων των ανωτέ−
ρω 2.1, 2.2 και 2.3 περιπτώσεων, αυτές συμπληρώνονται
από υποψήφιους της Γενικής Κατηγορίας.
2.5. Οι υποψήφιοι/−ες των ανωτέρω 2.1, 2.2 και 2.3 πα−
ραγράφων κάθε Γενικής Κατηγορίας με βάση τον τελικό
βαθμό κατάταξής τους, καταλαμβάνουν θέσεις Γενικής
Κατηγορίας και μόνο εφόσον δεν επιλεγούν στη Γενική
Κατηγορία, τότε καταλαμβάνουν τις θέσεις της Ειδικής
Κατηγορίας που προκηρύσσονται γι’ αυτούς/−ές.
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3. ΓΕΝΙΚΑ
3.1 Οι υποψήφιοι/−ες του παρόντος άρθρου με βάση
τον τελικό βαθμό κατάταξής τους, καταλαμβάνουν θέ−
σεις στην ειδικότητα Πλοιάρχου ή Μηχανικού, την οποία
έχουν δηλώσει ως πρώτη επιλογή και εφόσον δεν επι−
λεγούν σ’ αυτή καταλαμβάνουν θέσεις στην ειδικότητα,
την οποία έχουν δηλώσει ως δεύτερη επιλογή.
3.2 Οι κενές θέσεις που θα προκύψουν μετά την τελική
επεξεργασία και έκδοση των αποτελεσμάτων επιλογής
για τους υποψηφίους της Πρώτης Γενικής Κατηγορίας
μεταφέρονται στους υποψηφίους της Δεύτερης Γενικής
Κατηγορίας.
Άρθρο 3
Γενικά Προσόντα υποψηφίων
Κάθε υποψήφιος/−α πρέπει να συγκεντρώνει τα πιο
κάτω προσόντα:
1. Να είναι κάτοχος τίτλου απόλυσης Λυκείου ή άλλου
ισότιμου τίτλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
του εσωτερικού ή αντίστοιχου τίτλου του εξωτερικού,
όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 2.1 του παρό−
ντος κανονισμού.
2. Να έχει την Ελληνική Ιθαγένεια και να είναι γραμ−
μένος/−η στα μητρώα αρρένων ή Δημοτολόγια Δήμου
ή Κοινότητας.
3. Να μην έχει υπερβεί το 27ο έτος της ηλικίας του/
της, όριο που θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την
31η Δεκεμβρίου του έτους υποβολής της αιτήσεως (γεν−
νηθέντες από 01.01.1988 και μεταγενέστερα).
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.
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 4
Δικαιολογητικά Υποψηφίων
Πρώτης Γενικής Κατηγορίας
1. Οι υποψήφιοι/−ες της ΠΡΩΤΗΣ Γενικής Κατηγορί−
ας πρέπει να δηλώσουν τις Α.Ε.Ν. στο μηχανογραφικό
δελτίο του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων και να υποβάλλουν επιπροσθέτως αίτηση
ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (http://
www.yen.gr). (Στην αίτηση δηλώνονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
όλες οι Σχολές της μίας ή και των δύο ειδικοτήτων που
έχουν δηλωθεί στο μηχανογραφικό του Υπουργείου Πο−
λιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων). Επιπλέον, πρέπει
μέσα στην προθεσμία που θα ορίζεται από τη σχετική
προκήρυξη να υποβάλλουν σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν. τα
πιο κάτω δικαιολογητικά:
1.1 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.
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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 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το
Π.Δ. 64/1984 (ΦΕΚ 21 Α΄) και του Π.Δ. 436/1989 (ΦΕΚ 188
Α΄).
Οι υποψήφιοι/−ες παραπέμπονται για εξέταση στις
κατά τόπους ΥΕΑΝΕΘ με την ίδια διαδικασία που ισχύει
για τους απογραφόμενους ναυτικούς δηλαδή με παρα−
πεμπτικό της πλησιέστερης στον τόπο κατοικίας τους
απογράφουσας αρχής (ΥΠΟΥΝΤ/Α.ΛΣ−ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΝΕΡ 1ο
ή Λιμενικής Αρχής).
Οι δαπάνες υγειονομικής εξέτασης των υποψηφίων,
βαρύνουν τους/τις ίδιους/ίδιες και οι σχετικές υποχρε−
ώσεις τους καθορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
Οι γνωμοδοτήσεις των ΥΕΑΝΕΘ είναι οριστικές και
ανέκκλητες.
1.2. Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του
Ν. 1599/1986 με την οποία να αποδέχεται ότι εφόσον
τελικά εισαχθεί σε Α.Ε.Ν., κατά τη διάρκεια του Α΄ δι−
δακτικού εξαμήνου θα εξεταστεί στην κολύμβηση και
σε περίπτωση επανεξετάσεων και εκ νέου αποτυχιών
θα απομακρύνεται από την Α.Ε.Ν.
1.3. Φωτοαντίγραφο δελτίου εξεταζόμενου στις Πα−
νελλαδικές εξετάσεις.
1.4. Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων δελτίου αστυ−
νομικής ταυτότητας.
Δεύτερης Γενικής Κατηγορίας
2. Οι υποψήφιοι/−ες της ΔΕΥΤΕΡΗΣ Γενικής Κατηγορί−
ας πρέπει, μέσα στην προθεσμία που θα ορίζεται από
την σχετική προκήρυξη, να υποβάλλουν την αίτησή τους
ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρι−
σμού (http://www.yen.gr) και εν συνεχεία να υποβάλλουν
σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν. τα πιο κάτω δικαιολογητικά:
2.1 Τίτλο σπουδών: Απολυτήριο τίτλο Λυκείου ή Απο−
δεικτικό απολύσεως δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμ−
φωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄.
Ο/Η κάτοχος περισσοτέρων από ένα τίτλων απόλυ−
σης υποβάλλει μόνο τον τίτλο εκείνο, με τον οποίο
επιθυμεί να πάρει μέρος στη διαδικασία επιλογής και
δεν δικαιούται να είναι υποψήφιος/−α το ίδιο έτος με
περισσότερους από έναν τίτλους απόλυσης.
Αν ο τίτλος απόλυσης προέρχεται από ξενόγλωσσο
σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα, πρέπει να είναι
θεωρημένος, από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας
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 του Υπουρ−
γείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την
ισοτιμία του τίτλου απόλυσης με τους αντίστοιχους
ελληνικούς.
Αν ο τίτλος απόλυσης είναι από αλλοδαπό σχολείο,
ο/η υποψήφιος/−α πρέπει να υποβάλλει και βεβαίωση
του σχολείου ή της αρμόδιας εκπαιδευτικής αρχής της
χώρας έκδοσης του τίτλου για την δυνατότητα του/της
υποψηφίου/−ας να εγγραφεί και φοιτήσει, κατά περί−
πτωση, σε ανώτατη ή ανώτερη Σχολή της χώρας στην
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οποία εδρεύει 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). Στην περίπτωση κατά
την οποία η μέση γενική βαθμολογία δεν εκφράζεται
σε εικοσάβαθμη κλίμακα απαιτείται αναγωγή αυτής, η
οποία πραγματοποιείται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτι−
σμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Επιπρόσθετα, απαιτείται, προκειμένου για τίτλους
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής μη τε−
χνικής ή μη επαγγελματικής εκπαίδευσης, βεβαίωση
αντιστοιχίας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουρ−
γείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ για
τίτλους τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης αλ−
λοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της Επιτροπής
ισοτιμιών του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προ−
σόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠ−
ΠΕΠ), πρώην Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ).
Όλα τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από ξένη
αρχή, πρέπει να είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄.
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
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 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το
Π.Δ. 64/1984 (ΦΕΚ 21 Α΄) και του Π.Δ. 436/1989 (ΦΕΚ 188
Α΄).
Οι υποψήφιοι/−ες παραπέμπονται για εξέταση στις
κατά τόπους ΥΕΑΝΕΘ με την ίδια διαδικασία που ισχύει
για τους απογραφόμενους ναυτικούς, δηλαδή με παρα−
πεμπτικό της πλησιέστερης στον τόπο κατοικίας τους
απογράφουσας αρχής (ΥΠΟΥΝΤ/Α.ΛΣ−ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΝΕΡ 1ο
ή Λιμενικής Αρχής).
Οι δαπάνες υγειονομικής εξέτασης των υποψηφίων,
βαρύνουν τους/τις ίδιους/ίδιες και οι σχετικές υποχρε−
ώσεις τους καθορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
Οι γνωμοδοτήσεις των ΥΕΑΝΕΘ είναι οριστικές και
ανέκκλητες.
2.3 Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του
Ν. 1599/1986 με την οποία να αποδέχεται ότι εφόσον
τελικά εισαχθεί σε Α.Ε.Ν., κατά τη διάρκεια του Α΄ δι−
δακτικού εξαμήνου θα εξεταστεί στην κολύμβηση και
σε περίπτωση επανεξετάσεων και εκ νέου αποτυχιών
θα απομακρύνεται από την Α.Ε.Ν..
2.4 Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων δελτίου αστυ−
νομικής ταυτότητας.
2.5. Πιστοποιητικό Θαλάσσιας Υπηρεσίας. (εφόσον
υπάρχει)
2.5.1. Αν έχουν ναυτολογηθεί σε πλοία με Ελληνική ή
ξένη σημαία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, πιστοποιητικό

του ΥΠΟΥΝΤ/Α.ΛΣ.−ΕΛ.ΑΚΤ./Διεύθυνση Ναυτικής Εργα−
σίας/Τμήμα Δ΄ (ΔΝΕΡ Δ΄) (2ας Μεραρχίας 18 – Πειραιάς)
στο οποίο να φαίνονται οι ημερομηνίες ναυτολόγησης
και απόλυσης ή φωτοαντίγραφο Ναυτικού Φυλλαδίου.
2.5.2. Αν έχουν ναυτολογηθεί σε Πλοία με σημαία κρά−
τους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή τρίτης χώρας,
μη συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, πιστοποιητικό θαλάσσιας
υπηρεσίας θεωρημένο από Ελληνική Λιμενική ή Προ−
ξενική Αρχή.
Η ανωτέρω θαλάσσια υπηρεσία θα πρέπει να έχει
πραγματοποιηθεί σε εν ενεργεία εμπορικά πλοία, 1.500
οχ (500 κοχ). και άνω, θα πρέπει να έχει διανυθεί μέχρι
την ημερομηνία λήξης υποβολής δικαιολογητικών που
θα καθοριστεί με τη σχετική προκήρυξη εισαγωγής και
να μη συμπίπτει με το χρόνο φοίτησης του υποψήφιου
στις διδακτικές περιόδους του Λυκείου ή ΕΠΑΛ.
Για τους υποψήφιους της περίπτωσης 1.2.γ του άρ−
θρου 2 του παρόντος (απόφοιτοι Ναυτικού − Ναυτιλιακού
Τομέα ειδικότητας Πλοιάρχου Μηχανικού) που έχουν
ενταχθεί στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων
σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 25 του Π.Δ. 50/2008
(ΦΕΚ 81 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 1 παρ
8 του Π.Δ. 43/2010 (ΦΕΚ 86 Α΄) ως προς την περίοδο
ναυτολόγησης, η θαλάσσια υπηρεσία λαμβάνεται υπόψη
ανεξαρτήτως της περιόδου φοίτησης.
2.6 Τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό γνώσης της Αγ−
γλικής γλώσσας. (εφόσον υπάρχει)
2.6.1. Οι κάτοχοι τίτλου σπουδών ή πιστοποιητικού
γνώσης της Αγγλικής γλώσσας του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
Α΄, υποβάλλουν τους αντίστοιχους τίτλους, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄.
2.6.2. Πιστοποιητικά άλλα, πλην των αναφερομένων
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄, προκειμένου να αξιολογηθούν για
την απόδειξη της γνώσης της Αγγλικής γλώσσας πρέπει
να συνοδεύονται από:
Ι. Βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο
φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσ−
σομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς
τούτο εθνική αρχή ως προς το επίπεδο γνώσης της
αγγλικής γλώσσας ή
ΙΙ. Βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβεί−
ας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως
φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκο−
μιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες
υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό
γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.
Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική
ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική.
3. Για τα δικαιολογητικά (τίτλους απόλυσης, πιστοποί−
ησης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, κ.λπ.) υποψηφίων
της Δεύτερης Γενικής Κατηγορίας που θα εισαχθούν
στις ΑΕΝ θα πραγματοποιηθεί από την Υπηρεσία έλεγ−
χος γνησιότητας.
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
Οι υποψήφιοι που ανήκουν στις Ευεργετικές Διατάξεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του
παρόντος [που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 380/1976,
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 31
του Ν. 4256/2014 (ΦΕΚ 92 Α΄)], εφόσον δηλώνουν ότι
επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού ευεργετή−
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ματος υποβάλουν απαραιτήτως και τα ακόλουθα κατά
περίπτωση συμπληρωματικά δικαιολογητικά, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄:
1. Τα τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς
και αναπήρων ή θυμάτων ειρηνικής περιόδου που είναι
στην ενέργεια ή έχει συνταξιοδοτηθεί για το λόγο αυτό:
(α) Βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
ότι η οικογένεια του υποψηφίου συνταξιοδοτείται για
τον ανωτέρω λόγο ή Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου
8 του Ν. 1599/86 του συνταξιοδοτούμενου, στην οποία
αναφέρεται ο αριθμός, η χρονολογία έκδοσης και το
όργανο που εξέδωσε την πράξη συνταξιοδότησης, μαζί
με το απόκομμα της επιταγής καταβολής της σύνταξης
κατά τον τελευταίο, πριν από την υποβολή της δήλω−
σης, μήνα.
(β) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου για την οικο−
γενειακή τους κατάσταση ή βεβαίωση οικογενειακής
κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνι−
κού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)−ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457
Β΄/25−2−2014)], που έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν
την υποβολή της αίτησης, ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση
κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/86.
2. Τα τέκνα αναγνωρισμένων ως αγωνιστών Εθνικής
Αντίστασης, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας κατά το
χρόνο έκδοσης της παρούσας:
(α) Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Εφέδρων Πολεμι−
στών Αναπήρων, Θυμάτων και Αγωνιστών (ΔΕΠΑΘΑ)
ή οικείας Νομαρχίας ότι ο πατέρας ή η μητέρα του
υποψηφίου έχει αναγνωριστεί ως αγωνιστής Εθνικής
Αντίστασης.
(β) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου για την οικο−
γενειακή τους κατάσταση ή βεβαίωση οικογενειακής
κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνι−
κού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)−ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457
Β΄/25−2−2014)], που έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν
την υποβολή της αίτησης, ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση
κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/86.
3. Πολύτεκνοι και τα τέκνα τους:
(α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το
Δήμο ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χο−
ρηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληρο−
φοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)−
ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457 Β΄/25−2−2014)], που έχει εκδοθεί
εντός εξαμήνου πριν την υποβολή της αίτησης και
(β) πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας
Πολυτέκνων Ελλάδος που είναι σε ισχύ από το οποίο
προκύπτει ρητά η πολυτεκνική ιδιότητα.
4. Γονείς τριών τέκνων και τα τέκνα τους:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το
Δήμο ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χο−
ρηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πλη−
ροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠ−
ΣΕΔ)−ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457 Β΄/25−2−2014)], που έχει
εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν την υποβολή της αίτησης,
που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η συνδρομή
αποτελεί προϋπόθεση για την κατά νόμο κτήση της
ιδιότητας του τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οι−
κογένειας (άρθρο 3, Ν. 3454/06).
Εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστα−
σης απαιτείται επιπλέον:
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α) Σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου σε ποσοστό εξή−
ντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτή−
τως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιη−
τικό από τον οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται
η ανωτέρω αναπηρία.
β) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύ−
ρωση του γάμου των γονέων υποψηφίων ή διαζύγιο ή
διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή περισσότερα
από τα τέκνα έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων
τους, ο γονέας που συμμετέχει στη διαγωνιστική δια−
δικασία πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία
(αντίγραφα των δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πρά−
ξεων) από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αποκτήσει
ή διατηρεί την γονική μέριμνα και επιμέλεια των ως
άνω τέκνων.
Την ιδιότητα τρίτεκνου ή τέκνου τρίτεκνης οικογέ−
νειας αποκτούν οι:
(α) Γονέας ή γονείς που έχουν γονική μέριμνα και
επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς
γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετηθέντων
ή εκτός γάμου γεννηθέντων και
(β) Τα τέκνα αυτών όπου αυτό προβλέπεται.
Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με
οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά (67%)
και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής
κατάστασης.
5. Γι’ αυτούς που είναι ορφανοί από τον έναν ή και
από τους δύο γονείς ή τέκνα άγαμης μητέρας με ένα
ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το
Δήμο, ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χο−
ρηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πλη−
ροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠ−
ΣΕΔ)−ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457 Β΄/25−2−2014)], που έχει
εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν την υποβολή της αίτησης,
από το οποίο να προκύπτει:
(α) ο θάνατος του/των γονέων και,
(β) για την περίπτωση τέκνου/τέκνων άγαμης μητέρας,
η μη αναγνώριση του/των τέκνων της, των οποίων έχει
τη γονική μέριμνα.
6. Γι’ αυτούς που έχουν γονείς ή τέκνα ή αδέλφια ή
συζύγους, που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπα−
θείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, ή πάσχουν
από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατη−
γορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά
προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67% (δεν
συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό 67%):
(α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το
Δήμο ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χο−
ρηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληρο−
φοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)−
ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457 Β΄/25−2−2014)], που έχει εκδοθεί
εντός εξαμήνου πριν την υποβολή της αίτησης, από το
οποίο να προκύπτει η συγγενική σχέση εξ αίματος ή
εξ αγχιστείας και
(β) Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής, σύμφωνα
με το εκάστοτε ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρί−
ας, το οποίο να είναι σε ισχύ κατά το έτος υποβολής της
αίτησης. Αν το πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής
δεν διασαφηνίζει τα κινητικά προβλήματα, αλλά μόνο
αναπηρία άνω του 67%, τότε συμπληρωματικά απαιτεί−
ται Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, με
υπογραφή και σφραγίδα Διευθυντού είτε Κλινικής ΕΣΥ ή
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Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος αντίστοιχα,
που θα βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη αναπηρία που
πιστοποιείται από την Υγειονομική Επιτροπή προκαλεί
ή συνδέεται με σοβαρά κινητικά προβλήματα.
Άρθρο 5
Έλεγχος και παραλαβή δικαιολογητικών από τις ΑΕΝ
Η παραλαβή από τις Α.Ε.Ν. των δικαιολογητικών των
υποψηφίων, πραγματοποιείται μόνο μέσα στα χρονικά
όρια που καθορίζονται για τον σκοπό αυτό από τη σχε−
τική προκήρυξη και ολοκληρώνεται μετά από έλεγχο
της πληρότητας και κανονικότητάς τους.
Σε περίπτωση που υποψήφιος Πρώτης Γενικής Κα−
τηγορίας επιθυμεί, για την εισαγωγή του στις ΑΕΝ να
συμμετάσχει και στη Δεύτερη Γενική Κατηγορία (μέσω
των πανελληνίων εξετάσεων και μέσω αξιολόγησης του
απολυτηρίου), υποβάλει ηλεκτρονικά μία και μόνο αίτη−
ση και υποχρεούται να καταθέσει όλα τα αναφερόμενα
και για τις δύο γενικές κατηγορίες δικαιολογητικά μία
φορά και εντός της προθεσμίας που θα ισχύει για την
Πρώτη Γενική Κατηγορία.
Δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά
για οποιοδήποτε λόγο. Εξαίρεση αποτελεί η υποβολή
του απολυτήριου τίτλου των υποψηφίων της Πρώτης
Γενικής Κατηγορίας, το οποίο μπορεί να κατατεθεί όταν
αυτό εκδοθεί και τους χορηγηθεί και οπωσδήποτε εντός
της προθεσμίας, η οποία θα καθορισθεί για τους υπο−
ψήφιους της Δεύτερης Γενικής Κατηγορίας.
Δικαιολογητικά υποψηφίου/−ιας που είναι ελλιπή δεν
παραλαμβάνονται, πλην της πιο πάνω εξαίρεσης.
Η διαδικασία παραλαβής και ελέγχου των δικαιολο−
γητικών στις Α.Ε.Ν. θα γίνεται από επιτροπές παραλα−
βής των ΑΕΝ, όπως αναλυτικά θα περιγράφονται στη
σχετική προκήρυξη.
Οι Α.Ε.Ν. θα παραλαμβάνουν δικαιολογητικά που αφο−
ρούν μόνο τους Έλληνες υποψηφίους του άρθρου 3. Η
κατάθεση δικαιολογητικών λοιπών κατηγοριών εισα−
γομένων (άρθρο 9 παρόντος αλλοδαπών κ.λπ.) γίνεται
απευθείας στο ΥΠΟΥΝΤ/Α.ΛΣ.−ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΚΝ Β΄ από
τους ενδιαφερόμενους.
Άρθρο 6
Τρόπος επιλογής σπουδαστών/σπουδαστριών
1. Η επιλογή και ο καθορισμός σειράς προτεραιότη−
τας των υποψηφίων της ΠΡΩΤΗΣ Γενική Κατηγορίας
κατά ειδικότητα θα γίνει από το Υπουργείο Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως ο νόμος ορίζει. Το
Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των πανελληνί−
ων εξετάσεων θα διαβιβάσει, σε έντυπη και ηλεκτρο−
νική μορφή, τους σχετικούς πίνακες επιτυχόντων στο
ΥΠΟΥΝΤ/Α.ΛΣ−ΕΛ.ΑΚΤ. κατά ειδικότητα.
Η ανακοίνωση των εισαγομένων ανά ειδικότητα θα
γίνει από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, όπως ο νόμος ορίζει.
Υποψήφιος, ο οποίος έχει καταθέσει αίτηση προκειμέ−
νου να συμμετέχει για την εισαγωγή του στις ΑΕΝ και
με τις δύο διαδικασίες (μέσω πανελληνίων εξετάσεων
και μέσω απολυτηρίου λυκείου), εφόσον εισάγεται, σε
οποιαδήποτε ειδικότητα, από το Υπουργείο Πολιτι−
σμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ της
διαδικασίας επιλογής του μέσω της Δεύτερης Γενικής
Κατηγορίας.

2. Η επιλογή και ο καθορισμός σειράς προτεραιότητας
εισαγωγής των υποψηφίων στις Σχολές, των υποψηφί−
ων της ΔΕΥΤΕΡΗΣ Γενικής Κατηγορίας πραγματοποι−
είται με την αντίστοιχη μηχανογραφική εφαρμογή του
ΥΠΟΥΝΤ/Α.ΛΣ−ΕΛ.ΑΚΤ.
Οι υποψήφιοι διαχωρίζονται και εντάσσονται στις υπο−
κατηγορίες της ΔΕΥΤΕΡΗΣ Γενικής Κατηγορίας ανάλο−
γα με τον Απολυτήριο τίτλο 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 επιλογής τους.
Ο τελικός βαθμός επιλογής διαμορφώνεται από:
(α) το Γενικό Βαθμό του απολυτηρίου τίτλου δευτερο−
βάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος πολλαπλασιάζεται επί
χίλια (1000) και ελέγχεται μέχρι χιλιοστού της μονάδας,
(β) τυχόν γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, προσαυξά−
νοντας το Γενικό Βαθμό απόλυσης κατά 2.000, 2.200
και 2.500 μόρια για τα επίπεδα ΚΑΛΗ, ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ και
ΑΡΙΣΤΗ αντίστοιχα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) και
(γ) τυχόν πραγματοποιηθείσα θαλάσσια υπηρεσία,
προσαυξάνοντας το Γενικό Βαθμό απόλυσης κατά 20
μόρια για κάθε ημέρα ναυτολόγησης. Η εν λόγω θαλάσ−
σια υπηρεσία θα πρέπει να είναι συνολικής διάρκειας
τουλάχιστον 60 ημερολογιακών ημερών και μέχρι 270
ημερολογιακών ημερών. Θαλάσσια υπηρεσία μικρότερη
των 60 ημερών και μεγαλύτερη των 270 ημερών δεν
λαμβάνεται υπόψη.
3. Η τελική κατανομή όλων των εισαγομένων στις
Σχολές των Α.Ε.Ν. γίνεται από το ΥΠΟΥΝΤ/Α.ΛΣ−ΕΛ.ΑΚΤ.
ανάλογα με τη Γενική Κατηγορία, στην οποία ανήκουν,
τη σειρά προτίμησης ειδικοτήτων και αντίστοιχων Σχο−
λών που έχουν δηλώσει και τον τελικό βαθμό κατάταξής
τους, ο οποίος εκφράζεται με προσέγγιση χιλιοστού.
4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στον τελικό βαθμό κατά−
ταξης δύο ή περισσοτέρων υποψήφιων στην τελευταία
θέση της Σχολής ή Σχολών στην οποία διαμορφώθηκε
ο τελικός βαθμός κατάταξης, θα λαμβάνεται υπόψη ο
τελικός βαθμός στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα» (Γε−
νικής Παιδείας) και θα εισάγεται ο υποψήφιος με τον με−
γαλύτερο βαθμό στο ανωτέρω μάθημα. Εάν παρά ταύτα
προκύπτει εκ νέου ισοβαθμία, θα εισάγονται όλοι πλέον
οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι/ες υπό την προϋπόθεση
ότι στην αίτησή τους έχουν δηλώσει ως προτίμηση τις
συγκεκριμένες Σχολές.
5. Προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής
όλων των Κατηγοριών είναι ο/η υποψήφιος/−α να έχει
κριθεί υγειονομικά κατάλληλος/−η στις προκαταρκτικές
εξετάσεις που διενεργούνται σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία για τις Σχολές των Α.Ε.Ν. και καθορίζονται
στη σχετική προκήρυξη εισαγωγής.
Άρθρο 7
Διαδικασία παραλαβής και επαναληπτικών ελέγχων
από ΥΠΟΥΝΤ/Α.ΛΣ−ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΚΝ Β΄
των δικαιολογητικών των υποψηφίων −
έκδοση τελικών αποτελεσμάτων.
Η διαδικασία παραλαβής και επαναληπτικών ελέγ−
χων των δικαιολογητικών από το ΥΠΟΥΝΤ/Α.ΛΣ−ΕΛ.ΑΚΤ./
ΔΕΚΝ θα γίνεται από επιτροπές, όπως αναλυτικά θα
περιγράφονται στη σχετική προκήρυξη.
1. Μετά την ολοκλήρωση των επαναληπτικών ελέγχων
των δικαιολογητικών των υποψηφίων, δημιουργείται
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ηλεκτρονικό αρχείο υποψηφίων ΠΡΩΤΗΣ Γενικής Κατη−
γορίας, οι οποίοι έχουν κριθεί υγειονομικά κατάλληλοι,
το οποίο αποστέλλεται στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να χρησιμοποι−
ηθεί στη διαδικασία επιλογής μέσω των πανελληνίων
εξετάσεων.
2. Μετά την επιβεβαίωση της ακρίβειας των εισαχθέ−
ντων στοιχείων με τα στοιχεία των δικαιολογητικών που
έχουν υποβληθεί από τις Α.Ε.Ν., για τους/τις υποψηφί−
ους/−ες της ΔΕΥΤΕΡΗΣ Γενικής Κατηγορίας, καθώς και
του αρχείου (έντυπου και ηλεκτρονικού) εισαγομένων
της ΠΡΩΤΗΣ Γενικής Κατηγορίας που έχουν αποσταλεί
από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων, εκδίδονται τα αποτελέσματα εισαγωγής – κατα−
νομής σπουδαστών/−στριων, με χρήση μηχανογραφικής
εφαρμογής που είναι εγκατεστημένη στο ΥΠΟΥΝΤ/Α.
ΛΣ−ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΚΝ.
3. Μετά την εκτέλεση του αλγορίθμου επιλογής – κα−
τανομής, εκτυπώνονται καταστάσεις επιτυχόντων, αλ−
φαβητικά, οι οποίες υπογράφονται από τον υπεύθυνο
εκτέλεσης του αλγορίθμου επιλογής – κατανομής, τον
Τμηματάρχη ΥΠΟΥΝΤ/Α.ΛΣ−ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΚΝ Β΄ και τον
Διευθυντή ΔΕΚΝ και θεωρούνται από τον Αναπληρωτή
Γενικό Γραμματέα ΥΠΟΥΝΤ.
4. Καταστάσεις υποψηφίων που δεν εισήχθησαν εκδί−
δονται μόνο για τους υποψήφιους της Δεύτερης Γενικής
Κατηγορίας αλφαβητικά κατά υποκατηγορία.
Άρθρο 8
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων – Παρουσίαση
σπουδαστών/−στριών – Κάλυψη κενών θέσεων
1. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται με τοιχοκόλλη−
σή τους στα καταστήματα του ΥΠΟΥΝΤ/Α.ΛΣ−ΕΛ.ΑΚΤ.
(Πειραιάς, Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1 – Ε2), και (Πειραι−
άς, Γρ. Λαμπράκη 150) και αναρτώνται στο διαδίκτυο
(Internet) στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.yen.
gr με μέριμνα του ΥΠΟΥΝΤ/Α.ΛΣ−ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΗΔΕΠ Β΄/Γρ.
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Επίσης, με μέριμνα της
Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠΟΥΝΤ/Α.ΛΣ−ΕΛ.
ΑΚΤ. εκδίδεται σχετική ανακοίνωση τύπου.
2. Πίνακες υποψηφίων Δεύτερης Γενικής Κατηγορί−
ας που δεν εισήχθησαν, αναρτώνται στην ιστοσελίδα
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού (http://www.yen.gr), αλφαβητικά κατά υπο−
κατηγορία.
3. Σε κάθε Α.Ε.Ν. διαβιβάζονται πίνακες εισαγομένων
σ’ αυτή σπουδαστών/σπουδαστριών. Οι σπουδαστές/
σπουδάστριες που έχουν επιλεγεί υποχρεούνται να πα−
ρουσιαστούν για φοίτηση στις Σχολές τους, εντός δέκα
(10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανακοί−
νωσης των αποτελεσμάτων, διαφορετικά αποκλείονται
της εγγραφής τους στην ΑΕΝ.
4. Στη περίπτωση κατά την οποία μετά την παρέλευ−
ση του χρόνου των δέκα ημερών της προηγουμένης
παραγράφου προκύψουν κενές θέσεις, αυτές θα καλυ−
φθούν από υποψήφιους Δεύτερης Γενικής Κατηγορίας,
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 και την
παράγραφο 1 του άρθρου 8 της παρούσης.
5. Οι εισαγόμενοι:
(α) υποχρεούνται με την εγγραφή τους να προσκομί−
σουν και καταθέσουν στη Γραμματεία της Σχολής, στην
οποία έχουν εισαχθεί για φοίτηση, Υπεύθυνη δήλωση
κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986, στην οποία θα
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δηλώνουν ότι δεν έχουν εγγραφεί ή φοιτούν σε άλλη
Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
(β) μόνο της Πρώτης Γενικής Κατηγορίας (δεν αφορά
υποψήφιους που συμμετείχαν και με τις δύο Γενικές
Κατηγορίες), θα προσκομίσουν και θα καταθέσουν στη
Γραμματεία της Σχολής στην οποία έχουν εισαχθεί,
τον τίτλο απόλυσής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄.
(γ) μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών εγγραφής
στη Σχολή τους, κατόπιν σχετικής αίτησης, μπορούν
να παραλαμβάνουν τον πρωτότυπο τίτλο απόλυσης ή
πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας που τυχόν
έχουν καταθέσει.
6. Δικαιολογητικά υποψηφίων που δεν εισάγονται,
παραλαμβάνονται μόνο από την ΑΕΝ στην οποία υπε−
βλήθησαν με την αίτηση υποψηφιότητας.
Άρθρο 9
Κατ’ εξαίρεση εισαγωγή σπουδαστών
1. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 2 και
πέρα από τον οριζόμενο κατά Σχολή αριθμό εισακτέων
γράφονται στις Α.Ε.Ν. ανεξάρτητα από τη βαθμολογία
τους, οι παρακάτω κατηγορίες υποψηφίων:
1.1. Αλλοδαποί − Αλλογενείς: Στην κατηγορία αυτή ανή−
κουν οι αλλοδαποί μη Έλληνες το γένος και την υπη−
κοότητα, που και οι δύο γονείς τους δεν είναι Έλληνες.
1.2. Κύπριοι ομογενείς: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν
Κύπριοι ομογενείς που ο ένας τουλάχιστον από τους
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 27 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 των Υπουργών
Εξωτερικών και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.
4. Η κατανομή των εισαγόμενων κατ’ εξαίρεση σπου−
δαστών του άρθρου 9, κατά Σχολή και Ειδικότητα, πραγ−
ματοποιείται με Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, μετά
από σχετική Υγειονομική εξέτασή τους, που γίνεται με
μέριμνα του ΥΠΟΥΝΤ/Α.ΛΣ−ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΚΝ από την ΥΕ−
ΑΝΕΘ/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 υποδοχής εκάστης ΑΕΝ.
5. Οι Κύπριοι υποψήφιοι που επιλέγονται από το
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Κύπρου για τις
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Α.Ε.Ν., υποβάλλονται σε υγειονομική εξέταση σύμφωνα
με τις διατάξεις που ισχύουν για τους Έλληνες υπο−
ψήφιους. Η ανωτέρω εξέταση θα λαμβάνει χώρα στα
κρατικά νοσοκομεία της Κύπρου, που ορίζονται από την
Κυπριακή Κυβέρνηση.
Η γνωμάτευση της υγειονομικής εξέτασης του άρ−
θρου 4 του παρόντος συνυποβάλλεται στο ΥΠΟΥΝΤ/Α.
ΛΣ−ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΚΝ Β΄ μαζί με τα άλλα δικαιολογητικά
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 του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού, τα πιο κάτω κατά περίπτωση
δικαιολογητικά:
1.1. Αίτηση, όπως τα υποδείγματα «Α1» και «Α2» που
επισυνάπτονται του παρόντος κανονισμού.
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 τη δυνατότητα εισαγωγής του υποψηφίου κατά πε−
ρίπτωση 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, Διαφάνειας και
Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, το οποίο να έχει εκδοθεί το
πολύ ένα τρίμηνο πριν από την ημερομηνία 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 άρθρου 8 του Ν. 1599/1986
με την οποία να αποδέχεται ότι κατά τη διάρκεια του Α΄
διδακτικού εξαμήνου θα εξεταστεί στην κολύμβηση και
σε περίπτωση επανεξετάσεων και εκ νέου αποτυχιών
θα απομακρύνεται από την Α.Ε.Ν.
2. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας Αλλοδαπών − Αλλο−
γενών υποβάλλουν όλα τα δικαιολογητικά της παρα−
γράφου 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 δήλω−
ση, ότι ο υποψήφιος 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 εί−
ναι πλήρη. Επίσης, όσα από τα δικαιολογητικά έχουν
εκδοθεί από ξένη αρχή, πρέπει να είναι επικυρωμένα
από Ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από
το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για το γνήσιο της
υπογραφής αυτού που υπογράφει το έγγραφο και επί−
σημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, με την
επιφύλαξη των διατάξεων των σχετικών διεθνών συμβά−
σεων που έχουν κυρωθεί νομοθετικά από την χώρα μας.
Άρθρο 12
Ενδιαίτηση
Δυνατότητα ενδιαίτησης για τους σπουδαστές παρέ−
χεται σε όλες τις ΑΕΝ, εκτός των ΑΕΝ/Ασπροπύργου
και Μακεδονίας, ενώ για τις σπουδάστριες δυνατότητα
ενδιαίτησης παρέχεται στις ΑΕΝ/Κρήτης και Ηπείρου.
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ Aʚ
Ƀɿ ʐʋʉʗɼʔɿʉɿ/-ɸʎ ʏɻʎ ȴȵɉɈȵɆȸɇ ȳɸʆɿʃɼʎ Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲʎ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ȰɆȻɇɈȸ, ɅɃȿɉ ȾȰȿȸ ɼ ȾȰȿȸ ɶʆʙʍɻ ʏɻʎ ɲɶɶʄɿʃɼʎ
ɶʄʙʍʍɲʎ, ɽɲ ʄɲʅɴɳʆʉʐʆ ɸʋʀ ʋʄɹʉʆ ɲʆʏɿʍʏʉʀʖʘʎ 2.500 ɼ 2.200 ɼ 2.000 ʅʊʌɿɲ ʍʏʉʆ ȳɸʆɿʃʊ ɴɲɽʅʊ ʏʉʐ Ȱʋʉʄʐʏɻʌʀʉʐ
ɼ Ʌʏʐʖʀʉʐ ʋʉʐ ʃɲʏɹʖʉʐʆ.

ɈȻɈȿɃȻ ȳȿɏɇɇɃɀȰȺȵȻȰɇ о ɈɆɃɅɃɇ ȰɅɃȴȵȻɂȸɇ
ȸ ɶʆʙʍɻ ʏɻʎ Ȱɶɶʄɿʃɼʎ ɶʄʙʍʍɲʎ (ɳʌɿʍʏɻ ȳ2/C2, ʋʉʄʑ ʃɲʄɼ ȳ1/C1 ʃɲɿ ʃɲʄɼ Ȳ2) ɲʋʉɷɸɿʃʆʑɸʏɲɿ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏʉ ɳʌɽʌʉ 1
Ʌ.ȴ. 146/2007 «Ɉʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻ ɷɿɲʏɳʇɸʘʆ ʏʉʐ Ʌ.ȴ. 50/2001 Ⱦɲɽʉʌɿʍʅʊʎ ʋʌʉʍʊʆʏʘʆ ɷɿʉʌɿʍʅʉʑ ʍɸ ɽɹʍɸɿʎ ʔʉʌɹʘʆ
ʏʉʐ ɷɻʅʊʍɿʉʐ ʏʉʅɹɲ ʊʋʘʎ ɲʐʏʊ ɿʍʖʑɸɿ» (ɌȵȾ 185Ȱ/3.8.2007), ʍɸ ʍʐʆɷʐɲʍʅʊ ʅɸ ʏʉ ʏɸʄɸʐʏɲʀʉ ɸɷɳʔɿʉ ʏɻʎ ʋɲʌ.1
ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 1 Ʌ.ȴ. 116/2006 «Ɉʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 28 ʏʉʐ Ʌ.ȴ. 50/2001…….» (ɌȵȾ 115Ȱ/9.6.2006), ʘʎ ɸʇɼʎ:
ɲ) ɀɸ Ⱦʌɲʏɿʃʊ Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ɶʄʘʍʍʉʅɳɽɸɿɲʎ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉʐ ɸʋɿʋɹɷʉʐ ʏʉʐ ʆ.2740/1999, ʊʋʘʎ ɲʆʏɿʃɲʏɲʍʏɳɽɻʃɸ ʅɸ
ʏɻʆ ʋɲʌ.19 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 13 ʏʉʐ ʆ.3149/2003.
ɼ
ɴ) ʅɸ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉʐ ɸʋɿʋɹɷʉʐ ʏʘʆ ʋɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʘʆ CAMBRIDGE ɼ MICHIGAN
ɼ
ɶ) ʅɸ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉʐ ɸʋɿʋɹɷʉʐ ɳʄʄʘʆ ʔʉʌɹʘʆ (ʋɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʘʆ ɼ ʅɻ) ɲʆɸʇɳʌʏɻʏɲ ɲʋʊ ʏɻ ʆʉʅɿʃɼ ʏʉʐʎ
ʅʉʌʔɼ, ɸʔʊʍʉʆ ɸʀʆɲɿ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʅɹʆʉɿ ɼ ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʌʅʊɷɿɲ ɲʌʖɼ ʏɻʎ ʉɿʃɸʀɲʎ ʖʙʌɲʎ ɶɿɲ ʆɲ
ɷɿɸʆɸʌɶʉʑʆ ɸʇɸʏɳʍɸɿʎ ʃɲɿ ʆɲ ʖʉʌɻɶʉʑʆ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳ ɶʆʙʍɻʎ ʏɻʎ ɲɶɶʄɿʃɼʎ ɶʄʙʍʍɲʎ ʍʏʉ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉ ɸʋʀʋɸɷʉ. ȵɳʆ
ɷɸʆ ʐʋɳʌʖɸɿ ʔʉʌɹɲʎ ʋɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ ɼ ɲʆɲɶʆʙʌɿʍɻʎ ʍʏɻʆ ʉɿʃɸʀɲ ʖʙʌɲ, ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʏʉʐ ɲʌʅʊɷɿʉʐ
ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ ɼ ʏɻʎ Ʌʌɸʍɴɸʀɲʎ ʏɻʎ ʖʙʌɲʎ ʍʏɻʆ ȵʄʄɳɷɲ ʊʏɿ ʏɲ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳ ʋʉʐ ʖʉʌɻɶʉʑʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ʋɲʌɲʋɳʆʘ
ʔʉʌɸʀʎ ʍɸ ʏʌʀʏʉʐʎ, ʉɿ ʉʋʉʀʉɿ ɷɸʆ ɹʖʉʐʆ ʘʎ ʅɻʏʌɿʃɼ ɶʄʙʍʍɲ ʏɻʆ Ȱɶɶʄɿʃɼ , ɸʀʆɲɿ ɲʋʉɷɸʃʏɳ ʍɸ ɷɻʅʊʍɿɸʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ
ʏɻʎ ɲʐʏɼʎ ʖʙʌɲʎ ʘʎ ɹɶʃʐʌɲ ɲʋʉɷɸɿʃʏɿʃɳ ɶʆʙʍɻʎ ʏɻʎ Ȱɶɶʄɿʃɼʎ ɶʄʙʍʍɲʎ ʍʏʉ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉ ɸʋʀʋɸɷʉ. ɏʎ ʉɿʃɸʀɲ ʖʙʌɲ
ʆʉɸʀʏɲɿ ɻ ʖʙʌɲ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɻ ʅɻʏʌɿʃɼ ɼ ɸʋʀʍɻʅɻ ɶʄʙʍʍɲ ɸʀʆɲɿ ɻ Ȱɶɶʄɿʃɼ.
Ȳɳʍɸɿ ʏʘʆ ɲʆʘʏɹʌʘ, ɶʀʆʉʆʏɲɿ ɷɸʃʏɳ, ʋɹʌɲʆ ʏʉʐ Ⱦʌɲʏɿʃʉʑ Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ ɶʄʘʍʍʉʅɳɽɸɿɲʎ, ʏɲ ɸʇɼʎ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳ:
(ɲ) ȰɆȻɇɈȸ ȳɁɏɇȸ (ȳ2/C2):
x CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) ʏʉʐ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ CAMBRIDGE.
x BULATS English Language Test, ɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲ 90о100, ʏʉʐ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ ʏʉʐ CAMBRIDGE.
x INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) ɲʋʊ ʏʉ University of Cambridge Local
Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia ʅɸ ɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲ
ɲʋʊ 7,5 ʃɲɿ ɳʆʘ.
x CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH ʏʉʐ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ MICHIGAN.
x LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 оPROFICIENT COMMUNICATIONо ʏʉʐ EDEXCEL, ɼ PEARSON TEST OF
ENGLISH GENERAL LEVEL 5 оPROFICIENT COMMUNICATIONо ʏʉʐ EDEXCEL ɼ EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN
ESOL INTERNATIONAL (CEF C2)
x ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL ʏʉʐ TRINITY COLLEGE
LONDON.
x CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) оMASTERYо ʃɲɿ
CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) оMASTERYо (ɇʐʆʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ
ɲɽʌʉɿʍʏɿʃɳ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋʊɷɸɿʇɻ ʏɻʎ ɳʌɿʍʏɻʎ ɶʆʙʍɻʎ) ɼ CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL
ESOLоMASTERYо ʃɲɿ CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL оMASTERYо
(ɇʐʆʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ɲɽʌʉɿʍʏɿʃɳ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋʊɷɸɿʇɻ ʏɻʎ ɳʌɿʍʏɻʎ ɶʆʙʍɻʎ).
x EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ɼ PEARSON EDI Level 3 Certificate in ESOL
International (CEF C2).
x PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (ȵʆʊʏɻʏɸʎ: Reading, Writing, Listening, Speaking, ʅɸ ɴɲɽʅʊ “Distinction” ɼ
“Credit”).
x OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2) (ʅɹʖʌɿ
31/8/2009).
x Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2).
x ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).
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x Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP): CEF C2.
x Test of Interactive English, C2 Level.
x NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2).
(ɴ) ɅɃȿɉ ȾȰȿȸ ȳɁɏɇȸ (ȳ1/C1):
x CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) ʏʉʐ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ ʏʉʐ CAMBRIDGE.
x BULATS English Language Test, ɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲ 75о89, ʏʉʐ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ ʏʉʐ CAMBRIDGE.
x INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) ɲʋʊ ʏʉ University of Cambridge Local
Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia ʅɸ ɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲ
ɲʋʊ 6 ɹʘʎ 7.
x BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) ɲʋʊ ʏʉ University of Cambridge Local Examinations
Syndicate (UCLES).
x LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 оADVANCED COMMUNICATIONо ʏʉʐ EDEXCEL ɼ PEARSON TEST OF
ENGLISH GENERAL LEVEL 4 оADVANCED COMMUNICATIONо ʏʉʐ EDEXCEL ɼ EDEXCEL LEVEL 2 CERTIFICATE IN
ESOL INTERNATIONAL (CEF C1)
x CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III ʏʉʐ TRINITY COLLEGE LONDON.
x CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) о EXPERTо ʃɲɿ
CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) о EXPERTо (ɇʐʆʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ
ɲɽʌʉɿʍʏɿʃɳ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋʊɷɸɿʇɻ ʏɻʎ ʋʉʄʑ ʃɲʄɼʎ ɶʆʙʍɻʎ) ɼ CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL
оEXPERTо ʃɲɿ CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL о EXPERT о (ɇʐʆʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ
ɲɽʌʉɿʍʏɿʃɳ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋʊɷɸɿʇɻ ʏɻʎ ʋʉʄʑ ʃɲʄɼʎ ɶʆʙʍɻʎ).
x ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) ʏʉʐ HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester,
ɁȸоUSA) ʃɲɿ ʏɻʎ ȵȿȿȸɁɃȰɀȵɆȻȾȰɁȻȾȸɇ ȵɁɏɇȵɏɇ.
x ɈȵST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), ɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲ ɲʋʊ 785 ɹʘʎ 900 ʏʉʐ
EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
x EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ɼ PEARSON EDI Level 2 Certificate in ESOL
International (CEF C1).
x PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (ȵʆʊʏɻʏɸʎ: Reading, Writing, Listening, Speaking, ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɻ ʅʀɲ ɸʃ ʏʘʆ
ɸʆʉʏɼʏʘʆ ɸʀʆɲɿ ʅɸ ɴɲɽʅʊ “Pass”).
x PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (ȵʆʊʏɻʏɸʎ: Reading, Writing, Listening, Speaking, ʅɸ ɴɲɽʅʊ “Distinction” ɼ
“Credit”).
x OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent level C1) (ʅɹʖʌɿ
31/8/2009).
x Ascentis Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1).
x ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1).
x Test of Interactive English, C1 + Level.
x Test of Interactive English, C1 Level.
x NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1).
x MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) ɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲ ɲʋʊ 91 ɹʘʎ 99 ʏʉʐ CAMBRIDGE
MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS.
x MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) ɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲ ɲʋʊ 190 ɹʘʎ 240 ʏʉʐ CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE
ASSESSMENTS.
(ɶ) ȾȰȿȸ ȳɁɏɇȸ (Ȳ2):
x FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) ʏʉʐ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ CAMBRIDGE.
x BULATS English Language Test, ɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲ 60о74, ʏʉʐ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ CAMBRIDGE.
x INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) ɲʋʊ ʏʉ University of Cambridge Local
Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia ʅɸ ɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲ
ɲʋʊ 4,5 ɹʘʎ 5,5.
x BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) ɲʋʊ ʏʉ University of Cambridge Local
Examinations Syndicate (UCLES).
x (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH ʏʉʐ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ MICHIGAN.
x LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 о UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATIONо ʏʉʐ EDEXCEL ɼ PEARSON
TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER о INTERMEDIATE COMMUNICATIONо ʏʉʐ EDEXCEL ɼ EDEXCEL
LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2).
x CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II ʏʉʐ TRINITY COLLEGE LONDON.
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x CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening)
оCOMMUNICATORо ʃɲɿ CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken)
оCOMMUNICATORо (ɇʐʆʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ɲɽʌʉɿʍʏɿʃɳ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋʊɷɸɿʇɻ ʏɻʎ ʃɲʄɼʎ ɶʆʙʍɻʎ) ɼ CITY & GUILDS
CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL COMMUNICATOR о ʃɲɿ CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL
SPOKEN ESOL о COMMUNICATOR о (ɇʐʆʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ɲɽʌʉɿʍʏɿʃɳ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋʊɷɸɿʇɻ ʏɻʎ ʃɲʄɼʎ ɶʆʙʍɻʎ).
x TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) ɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲ ɲʋʊ 505 ɹʘʎ 780 ʏʉʐ
EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
x EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ɼ PEARSON EDI Level 1 Certificate in ESOL
International (CEF B2).
x PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (ȵʆʊʏɻʏɸʎ: Reading, Writing, Listening, Speaking, ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɻ ʅʀɲ ɸʃ ʏʘʆ
ɸʆʉʏɼʏʘʆ ɸʀʆɲɿ ʅɸ ɴɲɽʅʊ “Pass”).
x PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (ȵʆʊʏɻʏɸʎ: Reading, Writing, Listening, Speaking, ʅɸ ɴɲɽʅʊ “Distinction” ɼ “Credit).
x OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2) (ʅɹʖʌɿ
31/8/2009).
x Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2).
x ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).
x Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC): CEF B2.
x Test of Interactive English, B2 + Level.
x Test of Interactive English, B2 Level.
x NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2).
x MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) ɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲ ɲʋʊ 80 ɹʘʎ 90 ʏʉʐ CAMBRIDGE
MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS.
x MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) ɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲ ɲʋʊ 157 ɹʘʎ 189 ʏʉʐ CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE
ASSESSMENTS.
Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳ ɳʄʄɲ, ʋʄɻʆ ʏʘʆ ɲʆʘʏɹʌʘ, ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ɲʇɿʉʄʉɶɻɽʉʑʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋʊɷɸɿʇɻ ʏɻʎ ɶʆʙʍɻʎ ʏɻʎ
Ȱɶɶʄɿʃɼʎ ɶʄʙʍʍɲʎ, ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ ʉʌɿɺʊʅɸʆɲ ʍʏʉ ɳʌɽʌʉ 4, ʋɲʌ. 2.6.2. ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ.
ȵʋʀʍɻʎ:
ɲ) ȸ ɳʌɿʍʏɻ ɶʆʙʍɻ ʏɻʎ Ȱɶɶʄɿʃɼʎ ɶʄʙʍʍɲʎ ɲʋʉɷɸɿʃʆʑɸʏɲɿ ʃɲɿ ʅɸ ʏʉʐʎ ɸʇɼʎ ʏʌʊʋʉʐʎ:
(i) ɀɸ Ʌʏʐʖʀʉ Ȱɶɶʄɿʃɼʎ ȳʄʙʍʍɲʎ ʃɲɿ Ɍɿʄʉʄʉɶʀɲʎ ɼ Ʌʏʐʖʀʉ Ɉʅɼʅɲʏʉʎ ɂɹʆʘʆ ȳʄʘʍʍʙʆ, ɀɸʏɳʔʌɲʍɻʎ ʃɲɿ
ȴɿɸʌʅɻʆɸʀɲʎ ȰȵȻ ʏɻʎ ɻʅɸɷɲʋɼʎ ɼ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉ ʃɲɿ ɿʍʊʏɿʅʉ ʍʖʉʄʙʆ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ.
(ii) ɀɸ Ʌʏʐʖʀʉ, ʋʌʉʋʏʐʖɿɲʃʊ ɼ ʅɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʊ ɷʀʋʄʘʅɲ ɼ ɷɿɷɲʃʏʉʌɿʃʊ ɷʀʋʄʘʅɲ ʉʋʉɿʉʐɷɼʋʉʏɸ ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉʐ
ɿɷʌʑʅɲʏʉʎ ʏʌɿʏʉɴɳɽʅɿɲʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ, ʊʋʉʐ ɻ ɸʋʀʍɻʅɻ ɶʄʙʍʍɲ ʏʉʐ ʃʌɳʏʉʐʎ ɸʀʆɲɿ ɻ Ȱɶɶʄɿʃɼ.
(iii) ɀɸ Ⱦʌɲʏɿʃʊ Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ȳʄʘʍʍʉʅɳɽɸɿɲʎ ɸʋɿʋɹɷʉʐ ȳ2.
(iv) ɀɸ Ȱʋʉʄʐʏɼʌɿʉ ʏʀʏʄʉ Ȱɶɶʄʊʔʘʆʉʐ ʍʖʉʄɸʀʉʐ ȴɸʐʏɸʌʉɴɳɽʅɿɲʎ ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ, ɿʍʊʏɿʅʉ ʏʘʆ
ɸʄʄɻʆɿʃʙʆ ʍʖʉʄɸʀʘʆ, ɸʔʊʍʉʆ ɹʖɸɿ ɲʋʉʃʏɻɽɸʀ ʅɸʏɳ ɲʋʊ ʃɲʆʉʆɿʃɼ ʔʉʀʏɻʍɻ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ɹʇɿ (06) ɸʏʙʆ
ʍʐʆʉɷɸʐʊʅɸʆʉ ɸʋɿʋʄɹʉʆ ʃɲɿ ɲʋʊ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɶɿɲ ʏʉ ɸʋʀʋɸɷʉ ʏɻʎ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼʎ ɴɲɽʅʀɷɲʎ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɲʆɼʃʉʐʆ, ɻ
ʉʋʉʀɲ ʖʉʌɻɶɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʆ ȵɽʆɿʃʊ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʊ Ʌɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ Ʌʌʉʍʊʆʏʘʆ ʃɲɿ ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʉʑ Ʌʌʉʍɲʆɲʏʉʄɿʍʅʉʑ
(ȵɃɅɅȵɅ), ʋʌʙɻʆ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʊ ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʃɲɿ Ⱦɲʏɳʌʏɿʍɻʎ (Ƀ.ȵ.ȵ.Ⱦ) ɼ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʌʅʊɷɿɲ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ Ʌʉʄɿʏɿʍʅʉʑ, Ʌɲɿɷɸʀɲʎ ʃɲɿ Ⱥʌɻʍʃɸʐʅɳʏʘʆ. ȴɿɸʐʃʌɿʆʀɺɸʏɲɿ ʊʏɿ ɻ ɸʆ ʄʊɶʘ ɴɸɴɲʀʘʍɻ
ʖʉʌɻɶɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʆ Ƀ.ȵ.ȵ.Ⱦ ʅʊʆʉ ʅɸʏɳ ʏɻʆ ɹʃɷʉʍɻ ʏɻʎ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɲʏʉʅɿʃɼʎ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃɼʎ ʋʌɳʇɻʎ ɿʍʉʏɿʅʀɲʎ.
ɴ) ȸ ʋʉʄʑ ʃɲʄɼ ɶʆʙʍɻ ɼ ɻ ʃɲʄɼ ɶʆʙʍɻ ʏɻʎ Ȱɶɶʄɿʃɼʎ ɶʄʙʍʍɲʎ ɲʋʉɷɸɿʃʆʑɸʏɲɿ ʃɲɿ ʅɸ ʃʌɲʏɿʃʊ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ
ɶʄʘʍʍʉʅɳɽɸɿɲʎ ɸʋɿʋɹɷʉʐ ȳ1 ʃɲɿ Ȳ2 ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ, ʃɲʏɳ ʏɲ ʉʌɿɺʊʅɸʆɲ ʍʏɻʆ ʋɲʌ. 2 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 1 ʏʉʐ ʆ. 2740/1999
(ɌȵȾ 186Ȱʚ), ʊʋʘʎ ɲʆʏɿʃɲʏɲʍʏɳɽɻʃɸ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 19 ʋɸʌ. ɲʚ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 13 ʏʉʐ ʆ. 3149/2003 (ɌȵȾ 141 Ȱʚ). ȸ
ʃɲʄɼ ɶʆʙʍɻ ʏɻʎ ʇɹʆɻʎ ɶʄʙʍʍɲʎ ɲʋʉɷɸɿʃʆʑɸʏɲɿ ʃɲɿ ʅɸ ɲʋʉʄʐʏɼʌɿʉ ɼ ʋʏʐʖʀʉ ʍʖʉʄɸʀʉʐ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ
ɷɸʐʏɸʌʉɴɳɽʅɿɲʎ ɼ ʅɸʏɲɷɸʐʏɸʌʉɴɳɽʅɿɲʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʏʌɿɸʏʉʑʎ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ʔʉʀʏɻʍɻʎ, ʍʐʆʉɷɸʐʊʅɸʆʉ ɸʋɿʋʄɹʉʆ
ʃɲɿ ɲʋʊ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɶɿɲ ʏʉ ɸʋʀʋɸɷʉ ʏɻʎ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼʎ ɴɲɽʅʀɷɲʎ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɲʆɼʃʉʐʆ, ɻ ʉʋʉʀɲ ʖʉʌɻɶɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʆ
ȵɽʆɿʃʊ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʊ Ʌɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ Ʌʌʉʍʊʆʏʘʆ ʃɲɿ ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʉʑ Ʌʌʉʍɲʆɲʏʉʄɿʍʅʉʑ (ȵɃɅɅȵɅ), ʋʌʙɻʆ
Ƀʌɶɲʆɿʍʅʊ ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʃɲɿ Ⱦɲʏɳʌʏɿʍɻʎ (Ƀ.ȵ.ȵ.Ⱦ) ɼ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʌʅʊɷɿɲ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ
Ʌʉʄɿʏɿʍʅʉʑ, Ʌɲɿɷɸʀɲʎ ʃɲɿ Ⱥʌɻʍʃɸʐʅɳʏʘʆ. ȴɿɸʐʃʌɿʆʀɺɸʏɲɿ ʊʏɿ ɻ ɸʆ ʄʊɶʘ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʖʉʌɻɶɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʆ Ƀ.ȵ.ȵ.Ⱦ
ʅʊʆʉ ʅɸʏɳ ʏɻʆ ɹʃɷʉʍɻ ʏɻʎ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɲʏʉʅɿʃɼʎ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃɼʎ ʋʌɳʇɻʎ ɿʍʉʏɿʅʀɲʎ.
ɇɻʅɸʀʘʍɻ: ȸ ɳɷɸɿɲ ɸʋɳʌʃɸɿɲʎ ɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ ʇɹʆɻʎ ɶʄʙʍʍɲʎ, ɷɸʆ ɲʋʉɷɸɿʃʆʑɸɿ ʏɻ ɶʆʙʍɻ ʇɹʆɻʎ ɶʄʙʍʍɲʎ (Ʌ.ȴ.
347/2003). Ƀɿ ʐʋʉʗɼʔɿʉɿ ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ʃɳʏʉʖʉɿ ʏɻʎ ʍʖɸʏɿʃɼʎ ɳɷɸɿɲʎ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʋʌʉʍʃʉʅʀʍʉʐʆ ɸʋʀʍɻʅɻ ʅɸʏɳʔʌɲʍɻ
ʏʉʐ ʏʀʏʄʉʐ ʍʋʉʐɷʙʆ ɴɳʍɸɿ ʏʉʐ ʉʋʉʀʉʐ ɸʃɷʊɽɻʃɸ ɻ ɳɷɸɿɲ ɸʋɳʌʃɸɿɲʎ ɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ ʇɹʆɻʎ ɶʄʙʍʍɲʎ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ
ɸʐʃʌɿʆɹʎ ʔʘʏʉɲʆʏʀɶʌɲʔʉ ɲʋʊ ɲʆʏʀɶʌɲʔʉ ʏʉʐ ʏʀʏʄʉʐ ɲʐʏʉʑ ʋʉʐ ɹʖɸɿ ɸʋɿʃʐʌʘɽɸʀ ɲʋʊ ɷɿʃɻɶʊʌʉ.
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ Ȳʚ
1. ȳɿɲ ʏɻʆ ʐʋʉɴʉʄɼ ʏʀʏʄʘʆ, ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʙʆ ʃɲɿ ɴɸɴɲɿʙʍɸʘʆ, ɿʍʖʑʉʐʆ ʏɲ ɲʃʊʄʉʐɽɲ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ Ɂ. 4250,
ɳʌɽʌʉ 1 (ɌȵȾ 74 Ȱʚ/26.3.2014):
Ɉɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ
Ɉʀʏʄʉɿ, ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳ ʃɲɿ ɴɸɴɲɿʙʍɸɿʎ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ ʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ɶʀʆʉʆʏɲɿ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳ ɲʋʉɷɸʃʏɳ
ʍɸ ɸʐʃʌɿʆɹʎ ʔʘʏʉɲʆʏʀɶʌɲʔʉ ɲʋʊ ɲʆʏʀɶʌɲʔʉ ɸɶɶʌɳʔʉʐ ʋʉʐ ɹʖɸɿ ɸʋɿʃʐʌʘɽɸʀ ɲʋʊ ɷɿʃɻɶʊʌʉ ʃɲɿ ɲʋɲʌɲɿʏɼʏʘʎ
ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʍʐʆʉɷɸʑʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ɸʋʀʍɻʅɻ ʅɸʏɳʔʌɲʍɼ ʏʉʐʎ ʍʏɻʆ ɸʄʄɻʆɿʃɼ ɶʄʙʍʍɲ, ɻ ʉʋʉʀɲ ɽɲ ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿ ʍɸ
ɸʐʃʌɿʆɹʎ ʔʘʏʉɲʆʏʀɶʌɲʔʉ ʏɻʎ ʋʌʘʏʊʏʐʋɻʎ ɼ ɸʐʃʌɿʆɹʎ ʔʘʏʉɲʆʏʀɶʌɲʔʉ ʏʉʐ ɲʃʌɿɴʉʑʎ ɲʆʏɿɶʌɳʔʉʐ.
ȸ ɸʋʀʍɻʅɻ ʅɸʏɳʔʌɲʍɼ ʏʉʐʎ ɶʀʆɸʏɲɿ ɲʋʊ ɲʌʅʊɷɿɲ ʃɲʏɳ ʆʊʅʉ ɲʌʖɼ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ ȵʇʘʏɸʌɿʃʙʆ ɼ ʏɻʆ
Ʌʌɸʍɴɸʀɲ ɼ ʏʉ Ʌʌʉʇɸʆɸʀʉ ʏɻʎ ʇɹʆɻʎ ʖʙʌɲʎ ʍʏɻʆ ȵʄʄɳɷɲ ɼ ɲʋʊ ɷɿʃɻɶʊʌʉ ɼ ɲʋʊ ɳʅɿʍɽʉ ɸʌʅɻʆɹɲ ɷɿʉʌɿʍʅɹʆʉ
ɴɳʍɸɿ ʏʉʐ Ɂ. 148 (ɌȵȾ 25 Ȱʚ/1о2о1914).
ȵɿɷɿʃʙʎ, ʊʅʘʎ, ʅɸʏɳ ʏʉʆ ʆɹʉ «Ⱦʙɷɿʃɲ ȴɿʃɻɶʊʌʘʆ» [ɳʌɽʌʉ 36, Ɂ. 4194/2013 (ɌȵȾ 208 Ȱʚ/27.09.2013)],
ʅɸʏɲʔʌɳʍɸɿʎ ʇɸʆʊɶʄʘʍʍʘʆ ɸɶɶʌɳʔʘʆ ʋʉʐ ɶʀʆʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ɷɿʃɻɶʊʌʉ ʅɸʏɳ ʏɻʆ 27.09.2013 ɶʀʆʉʆʏɲɿ ɷɸʃʏɹʎ,
ɸʔʊʍʉʆ ʉ ɷɿʃɻɶʊʌʉʎ ɴɸɴɲɿʙʆɸɿ ʊʏɿ ʉ ʀɷɿʉʎ ɹʖɸɿ ɸʋɲʌʃɼ ɶʆʙʍɻ ʏɻʎ ɶʄʙʍʍɲʎ ɲʋʊ ʃɲɿ ʋʌʉʎ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ
ʅɸʏɹʔʌɲʍɸ.
ɇɻʅɸɿʙʆɸʏɲɿ ʊʏɿ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻ ʆʉʅʉʄʉɶʀɲ ʏʉʐ ɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐ ʏɻʎ ȵʋɿʃʌɲʏɸʀɲʎ, ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʋɸʌʀ ʏʀʏʄʘʆ
ʍʋʉʐɷʙʆ ʅɸ ʏʉʐʎ ʉʋʉʀʉʐʎ ɲʋʉɷɸɿʃʆʑɸʏɲɿ ɻ ɶʆʙʍɻ ʏɻʎ ʇɹʆɻʎ ɶʄʙʍʍɲʎ, ʏʀʏʄʉɿ ʋʉʐ ʋʌʉʍʃʉʅʀɺʉʆʏɲɿ ʍɸ ɲʋʄɳ
ʔʘʏʉɲʆʏʀɶʌɲʔɲ ɶʀʆʉʆʏɲɿ ɷɸʃʏʉʀ, ʐʋʊ ʏɻʆ ʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻ ʊʏɿ ʋʌʉʍʃʉʅʀɺʉʆʏɲɿ ɸʋɿʃʐʌʘʅɹʆɸʎ ʅɸʏɲʔʌɳʍɸɿʎ
ɲʐʏʙʆ, ʍʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ɶʀʆɸʏɲɿ ʅʆɸʀɲ ʊʏɿ ʍʏʉʐʎ ʆʊʅɿʅʉʐʎ ʅɸʏɲʔʌɲʍʏɹʎ ɸʀʖɲʆ ʋʌʉʍʃʉʅɿʍɽɸʀ ʏɲ ʋʌʘʏʊʏʐʋɲ ɼ
ɸʋɿʃʐʌʘʅɹʆɲ ɲʆʏʀɶʌɲʔɲ ʏʘʆ ʏʀʏʄʘʆ.
ȵɳʆ ʊʅʘʎ ʋʌʉʍʃʉʅʀɺʉʆʏɲɿ ʏɲ ʋʌʘʏʊʏʐʋɲ ʏʘʆ ʏʀʏʄʘʆ ɼ ɸʋɿʃʐʌʘʅɹʆɲ ɲʆʏʀɶʌɲʔɲ ɲʐʏʙʆ, ɲʌʃɸʀ ɻ
ʋʌʉʍʃʊʅɿʍɻ ɲʋʄʉʑ ʔʘʏʉɲʆʏɿɶʌɳʔʉʐ ʏɻʎ ʅɸʏɲʔʌɳʍɸʘʎ ɲʐʏʙʆ, ɻ ɲʃʌʀɴɸɿɲ ʏʉʐ ʋɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ ʏɻʎ ʉʋʉʀɲʎ
ɸʋɿʃʐʌʙʆɸʏɲɿ ʅɸ ʐʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ ʏʉʐ ʐʋʉʗɻʔʀʉʐ, ʃɲʏɳ ʏʉ ɳʌɽʌʉ 8 ʋɲʌ. 4 Ɂ. 1599/1986.
Ɉɻʎ ɻʅɸɷɲʋɼʎ
ɲ) ȴɻʅʊʍɿɲ ɹɶɶʌɲʔɲ ɻʅɸɷɲʋɼʎ,
ɷɻʄɲɷɼ ɹɶɶʌɲʔɲ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ɸʃɷʉɽɸʀ ɲʋʊ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʃɲɿ ʔʉʌɸʀʎ ʏʉʐ ɷɻʅʊʍɿʉʐ ʃɲɿ ʏʉʐ ɸʐʌʑʏɸʌʉʐ ɷɻʅʊʍɿʉʐ
ʏʉʅɹɲ (ʋ.ʖ. ʏʀʏʄʉɿ ʍʋʉʐɷʙʆ – ɳɷɸɿɸʎ – ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳ – ɴɸɴɲɿʙʍɸɿʎ ʃ.ʄʋ.), ʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ɶʀʆʉʆʏɲɿ
ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳ ɲʋʉɷɸʃʏɳ ʍɸ ɸʐʃʌɿʆɼ ʔʘʏʉɲʆʏʀɶʌɲʔɲ ʏʘʆ ʋʌʘʏʉʏʑʋʘʆ ɸɶɶʌɳʔʘʆ ɼ ʏʘʆ ɲʃʌɿɴʙʆ ɲʆʏɿɶʌɳʔʘʆ
ʏʉʐʎ.
ɴ) Ȼɷɿʘʏɿʃɳ ɹɶɶʌɲʔɲ ɻʅɸɷɲʋɼʎ,
ɷɻʄɲɷɼ ɹɶɶʌɲʔɲ ʋʉʐ ɷɸʆ ɸʃɷʀɷʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʃɲɿ ʔʉʌɸʀʎ ʏʉʐ ɷɻʅʊʍɿʉʐ ʃɲɿ ʏʉʐ ɸʐʌʑʏɸʌʉʐ ɷɻʅʊʍɿʉʐ
ʏʉʅɹɲ (ʊʋʘʎ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳ ɶʆʙʍɻʎ ȸ/ɉ ɿɷɿʘʏɿʃʙʆ ʔʉʌɹʘʆ, ʃ.ʄʋ.) ʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ɶʀʆʉʆʏɲɿ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳ
ɲʋʉɷɸʃʏɳ ʍɸ ɸʐʃʌɿʆɼ ʔʘʏʉɲʆʏʀɶʌɲʔɲ ɲʋʊ ɲʆʏʀɶʌɲʔɲ ɿɷɿʘʏɿʃʙʆ ɸɶɶʌɳʔʘʆ, ʏɲ ʉʋʉʀɲ ɹʖʉʐʆ ɸʋɿʃʐʌʘɽɸʀ ɲʋʊ
ɷɿʃɻɶʊʌʉ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʍɸ ɸʐʃʌɿʆɼ ʔʘʏʉɲʆʏʀɶʌɲʔɲ ɲʋʊ ʏɲ ʋʌʘʏʊʏʐʋɲ ʊʍʘʆ ɿɷɿʘʏɿʃʙʆ ɸɶɶʌɳʔʘʆ ʔɹʌʉʐʆ
ɽɸʙʌɻʍɻ ɲʋʊ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʃɲɿ ʔʉʌɸʀʎ ʏʉʐ ɷɻʅʊʍɿʉʐ ʃɲɿ ʏʉʐ ɸʐʌʑʏɸʌʉʐ ɷɻʅʊʍɿʉʐ ʏʉʅɹɲ (ʋ.ʖ. ɲʋʉʄʐʏɼʌɿʉ
ɿɷɿʘʏɿʃʉʑ ʄʐʃɸʀʉʐ ʋʉʐ ʔɹʌɸɿ ʏɻ ɽɸʙʌɻʍɻ ʏɻʎ ɲʌʅʊɷɿɲʎ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻʎ ȴɸʐʏɸʌʉɴɳɽʅɿɲʎ ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʏʉʐ
ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ Ʌʉʄɿʏɿʍʅʉʑ, Ʌɲɿɷɸʀɲʎ ʃɲɿ Ⱥʌɻʍʃɸʐʅɳʏʘʆ, ɿɲʏʌɿʃɼ ɶʆʘʅɳʏɸʐʍɻ ʋʉʐ ʔɹʌɸɿ ɽɸʙʌɻʍɻ ɲʋʊ
ɲʌʅʊɷɿʉ ɸʄɸɶʃʏɼ ɿɲʏʌʊ).
2. Ɉʉʆʀɺɸʏɲɿ ʊʏɿ ɻ ʐʋʉɴʉʄɼ ɲʋʄʙʆ, ɸʐɲʆɳɶʆʘʍʏʘʆ ʔʘʏʉɲʆʏɿɶʌɳʔʘʆ, ɸʋɹʖɸɿ ɽɹʍɻ ʐʋɸʑɽʐʆɻʎ ɷɼʄʘʍɻʎ ʏʉʐ
ʐʋʉʗɻʔʀʉʐ, ʋɸʌʀ ʏɻʎ ɲʃʌʀɴɸɿɲʎ ʃɲɿ ɸɶʃʐʌʊʏɻʏɲʎ ʏʘʆ ʐʋʉɴɲʄʄʊʅɸʆʘʆ ʔʘʏʉɲʆʏɿɶʌɳʔʘʆ ʃɲɿ ʘʎ ɸʃ ʏʉʑʏʉʐ
ɸʇɿʍʙʆɸʏɲɿ ʅɸ ʏɻʆ ʐʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ ʏʉʐ Ɂ.1599/1986. ɇʏɿʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ʐʋʉɴʉʄɼʎ ʋɲʌɲʋʉɿɻʅɹʆʘʆ ɼ
ʋʄɲʍʏʙʆ ʔʘʏʉɲʆʏɿɶʌɳʔʘʆ, ʋɹʌɲʆ ʏʘʆ ʋʉɿʆɿʃʙʆ ʃʐʌʙʍɸʘʆ ʋʉʐ ɽɲ ɸʋɿɴɳʄʄʉʆʏɲɿ, ɽɲ ɲʆɲʃɲʄɸʀʏɲɿ ʃɲɿ ɻ
ʉɿʃɸʀɲ ʋʌɳʇɻ, ɶɿɲ ʏɻʆ ɹʃɷʉʍɻ ʏɻʎ ʉʋʉʀɲʎ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɼɽɻʃɲʆ ʏɲ ʔʘʏʉɲʆʏʀɶʌɲʔɲ ɲʐʏɳ, ʃɲʏɳ ʏʉ ʅɹʌʉʎ ʋʉʐ
ɲʔʉʌɳ ʍʏʉʆ ɸʆ ʄʊɶʘ ʐʋʉʗɼʔɿʉ.
3. Ʉʋʉʐ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɻ ʐʋʉɴʉʄɼ ʋʉʄʄʙʆ ʐʋɸʐɽʑʆʘʆ ɷɻʄʙʍɸʘʆ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 8 ʏʉʐ Ɂ.1599/1986 ɶɿɲ ɴɸɴɲʀʘʍɻ
ɶɸɶʉʆʊʏʘʆ ɼ ʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ, ʃɲʏɳ ʏɲ ɲʆʘʏɹʌʘ, ɸʀʆɲɿ ɷʐʆɲʏʊʆ ʉɿ ɷɻʄʙʍɸɿʎ ɲʐʏɹʎ ʆɲ ʋɸʌɿʄɻʔɽʉʑʆ ʍʘʌɸʐʏɿʃʙʎ
ʍɸ ɹʆɲ ɹʆʏʐʋʉ ɷɼʄʘʍɻʎ ʏʉʐ ʆʊʅʉʐ ɲʐʏʉʑ.
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ȰȻɈȸɇȸ ȰȿȿɃȴȰɅɃɉ-ȰȿȿɃȳȵɁȸ
ɅɆɃɇ: ɉɅɃɉɁɈ/Ȱ.ȿɇ-ȵȿ.ȰȾɈ./ȴȵȾɁ Ȳʚ
ɅȵȻɆȰȻȰɇ

ɉɅɃȴȵȻȳɀȰ ''Ȱ1''
ȰȻɈȸɇȸ

ȵȺɁȻȾɃɈȸɈȰ ………………………
ȵɅɏɁɉɀɃ ………………………….
ɃɁɃɀȰ ……………………………..
ɃɁɃɀȰ ɅȰɈȵɆȰ ………………….

Ʌɲʌɲʃɲʄʙ ʆɲ ʅɸ ɷɸʖɽɸʀʏɸ ɶɿɲ ʔʉʀʏɻʍɻ ʍɸ Ȱʃɲɷɻʅʀɲ
ȵʅʋʉʌɿʃʉʑ Ɂɲʐʏɿʃʉʑ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ
………………………………………..….. (1),
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʋʉʐ ʏɻʆ ɷɿɹʋʉʐʆ.

ɃɁɃɀȰ ɀȸɈȵɆȰɇ ………………..
ɈɃɅɃɇ ȳȵɁɁȸɇȸɇ ………………..
ȵɈɃɇ ȳȵɁɁȸɇȸɇ ………………..
ȴ/Ɂɇȸ ȾȰɈɃȻȾȻȰɇ ɇɈȸɁ ȰȿȿɃȴȰɅȸ
………………………………………....
ȴ/Ɂɇȸ ȾȰɈɃȻȾȻȰɇ ɇɈȸɁ ȵȿȿȰȴȰ
………………………………………....
ɅȵɆȻɃɍȸ …………………………….
ɃȴɃɇ ………………………. Ȱʌɿɽ. ………

ȵʋɿʍʐʆɳʋʏʘ ʏɲ ʋɿʉ ʃɳʏʘ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ.
ɲ) Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ɶɹʆʆɻʍɻʎ (2)
ɴ) Ɉʀʏʄʉ ɲʋʊʄʐʍɻʎ ʅɸ ɴɸɴɲʀʘʍɻ (2)
ɶ) Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ʋʉɿʆɿʃʉʑ ɀɻʏʌʙʉʐ (2)
ɷ) Ȱʆʏʀɶʌɲʔʉ ʋʉɿʆɿʃʉʑ ɀɻʏʌʙʉʐ ɶɿɲ ɷɿʃɲʍʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ
ɸ) Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ɶʆʙʍɻʎ ʏɻʎ ȵʄʄɻʆɿʃɼʎ ȳʄʙʍʍɲʎ (3)
ʍʏ) Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ʐʋɻʃʉʊʏɻʏɲʎ ʃɲɿ ʃɲʏɲɶʘɶɼʎ (2)
ɺ) ɉʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 8 ʏʉʐ ʆ. 1599/1986 ʊʏɿ ɷɸʆ
ɸʀʅɲɿ ʃɳʏʉʖʉʎ ʋʏʐʖʀʉʐ ɇʖʉʄɼʎ ɼ Ɉʅɼʅɲʏʉʎ ʏɻʎ ʏʌɿʏʉɴɳɽʅɿɲʎ
ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʏɻʎ ȵʄʄɳɷɲʎ.
ɻ) ȳʆʘʅɳʏɸʐʍɻ ɉɶɸɿʉʆʉʅɿʃɼʎ ɸʇɹʏɲʍɻʎ
ɽ) ɉʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 8 ʏʉʐ ʆ. 1599/1986 ʊʏɿ
ɲʋʉɷɹʖʉʅɲɿ ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏʉʐ Ȱʚ ɷɿɷɲʃʏɿʃʉʑ ɸʇɲʅɼʆʉʐ
ʆɲ ɸʇɸʏɲʍʏʙ ʍʏɻʆ ʃʉʄʑʅɴɻʍɻ ʃɲɿ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʋʉʏʐʖʀɲʎ
ʆɲ ɲʋʉʅɲʃʌʐʆɽʙ ɲʋʊ ʏɻʆ ȰȵɁ ʅɹʖʌɿ ʆɲ ɸʋɲʆɸʇɸʏɲʍʏʙ
ɸʋɿʏʐʖʙʎ.

ɈȸȿȵɌɏɁɃ …………………………….
………………………………….. 20…..
(Ɉʊʋʉʎ)
(ɍʌʉʆ/ɶʀɲ)

ɅȰɆȰɈȸɆȸɇȵȻɇ:
(1) Ʌʄʉɿɳʌʖʘʆ ɼ ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ
(2) ɇɸ ɸʋʀʍɻʅɻ ʅɸʏɳʔʌɲʍɻ
(3) ȴɸʆ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɸɳʆ ɹʖɸɿ ʏʀʏʄʉ ɲʋʊʄʐʍɻʎ ɲʋʊ ȵʄʄɻʆɿʃʊ
ȿʑʃɸɿʉ
Ƀ ȰȻɈɏɁ

………………………..…….
(ʐʋʉɶʌɲʔɼ)
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ȰȻɈȸɇȸ ȾɉɅɆȻɏɁ ɃɀɃȳȵɁɏɁ
ɉɅɃȴȵȻȳɀȰ ''Ȱ2''

ɅɆɃɇ: ɉɅɃɉɁɈ/Ȱ.ȿɇ-ȵȿ.ȰȾɈ./ȴȵȾɁ Ȳʚ
ɅȵȻɆȰȻȰɇ
ȰȻɈȸɇȸ

ȵȺɁȻȾɃɈȸɈȰ ………………………
ȵɅɏɁɉɀɃ ………………………….
ɃɁɃɀȰ ……………………………..
ɃɁɃɀȰ ɅȰɈȵɆȰ ………………….

Ʌɲʌɲʃɲʄʙ ʆɲ ʅɸ ɷɸʖɽɸʀʏɸ ɶɿɲ ʔʉʀʏɻʍɻ ʍɸ Ȱʃɲɷɻʅʀɲ
ȵʅʋʉʌɿʃʉʑ Ɂɲʐʏɿʃʉʑ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ
………………………………………..….. (1)
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʋʉʐ ʏɻʆ ɷɿɹʋʉʐʆ.

ɃɁɃɀȰ ɀȸɈȵɆȰɇ ………………..
ɈɃɅɃɇ ȳȵɁɁȸɇȸɇ ………………..
ȵɈɃɇ ȳȵɁɁȸɇȸɇ ………………..
ȴ/Ɂɇȸ ȾȰɈɃȻȾȻȰɇ ɇɈȸɁ ȾɉɅɆɃ
………………………………………....
ȴ/Ɂɇȸ ȾȰɈɃȻȾȻȰɇ ɇɈȸɁ ȵȿȿȰȴȰ
………………………………………....

ȵʋɿʍʐʆɳʋʏʘ ʏɲ ʋɿʉ ʃɳʏʘ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ.
ɲ) Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ɶɹʆʆɻʍɻʎ
ɴ) Ɉʀʏʄʉ ɲʋʊʄʐʍɻʎ ʅɸ ɴɸɴɲʀʘʍɻ
ɶ) Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ʋʉɿʆɿʃʉʑ ɀɻʏʌʙʉʐ
ɷ) Ȱʆʏʀɶʌɲʔʉ ʋʉɿʆɿʃʉʑ ɀɻʏʌʙʉʐ ɶɿɲ ɷɿʃɲʍʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ
ɸ) ȳʆʘʅɳʏɸʐʍɻ ɉɶɸɿʉʆʉʅɿʃɼʎ ɸʇɹʏɲʍɻʎ
ʍʏ) ɉʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 8 ʏʉʐ ʆ. 1599/1986 ʊʏɿ
ɲʋʉɷɹʖʉʅɲɿ ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏʉʐ Ȱʚ ɷɿɷɲʃʏɿʃʉʑ ɸʇɲʅɼʆʉʐ
ʆɲ ɸʇɸʏɲʍʏʙ ʍʏɻʆ ʃʉʄʑʅɴɻʍɻ ʃɲɿ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʋʉʏʐʖʀɲʎ
ʆɲ ɲʋʉʅɲʃʌʐʆɽʙ ɲʋʊ ʏɻʆ ȰȵɁ ʅɹʖʌɿ ʆɲ ɸʋɲʆɸʇɸʏɲʍʏʙ
ɸʋɿʏʐʖʙʎ.

ɅȵɆȻɃɍȸ …………………………….
ɃȴɃɇ ………………………. Ȱʌɿɽ. ………
ɈȸȿȵɌɏɁɃ …………………………….
………………………………….. 20…..
(Ɉʊʋʉʎ)
(ɍʌʉʆ/ɶʀɲ)
ɅȰɆȰɈȸɆȸɇȸ:
Ɉɲ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ɸʃɷʉɽɸʀ ɲʋʊ ʇɹʆɸʎ Ȱʌʖɹʎ ɸʀʆɲɿ
ɸʋʀʍɻʅɲ ʅɸʏɲʔʌɲʍʅɹʆɲ ʃɲɿ ɸʋɿʃʐʌʘʅɹʆɲ.
(1) Ʌʄʉɿɳʌʖʘʆ ɼ ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ

Ƀ ȰȻɈɏɁ

………………………..…….
(ʐʋʉɶʌɲʔɼ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 27 Μαΐου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤHΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 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 μορφή 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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• 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.
• 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 τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30
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*02010150206150016*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

