
ΚΕΝΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΘΣ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ – Κ.Ε.Σ.Υ. ΚΑΔΙΤΣΑΣ 

ΡΛΑΣΤΘΑ 56, ΤΘΛ.: 2441354525/4, 2441079891 

ΡΟΚΘΥΞΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΙΣΑΓΩΓΘ ςπουδαςτϊν/ ςπουδαςτριϊν ςτισ Ακαδθμίεσ Εμπορικοφ Ναυτικοφ 
(Α.Ε.Ν.) Ακαδθμαϊκοφ Ζτουσ 2019-2020 

 
ΕΝΘΜΕΩΤΙΚΟ ΣΘΜΕΙΩΜΑ 

 
ΡΟΣΟΧΘ! Το παρόν δεν αντικακιςτά τθν προςεκτικι μελζτθ τθσ προκιρυξθσ 

 
Αρικμόσ Ειςακτζων  
1. Ο αρικμόσ των Ελλινων ςπουδαςτϊν/ςπουδαςτριϊν που κα ειςαχκοφν ςτισ Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων – 

Μθχανικϊν κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2019-2020, κακορίηεται ςε 1157 Ζλλθνεσ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ 
(670 Ρλοίαρχοι και 487 Μθχανικοί). Ο αρικμόσ αυτόσ επιμερίηεται ςε αντίςτοιχεσ ειδικζσ 
κατθγορίεσ. 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ 
Α’ ΡΩΤΘ ΓΕΝΙΚΘ ΚΑΤΘΓΟΙΑ 
Καλφπτει ποςοςτό 75% του ςυνολικοφ αρικμοφ ειςακτζων: 1.1.α. ε ποςοςτό 55% του ςυνολικοφ 
αρικμοφ ειςακτζων, προερχόμενουσ από θμεριςια Γενικά Λφκεια από τα επιςτθμονικά πεδία 2ο 
και 4ο. 
i) Επιπλζον των κζςεων αυτϊν, ποςοςτό 1% κα καλφπτεται από υποψιφιουσ Εςπερινϊν Γενικϊν 
Λυκείων. 
1.1.β. ε ποςοςτό 20% του ςυνολικοφ αρικμοφ ειςακτζων, προερχόμενουσ από θμεριςια 
Επαγγελματικά Λφκεια όλων των τομζων. Επιπλζον των κζςεων αυτϊν, ποςοςτό 1% κα 
καλφπτεται από υποψιφιουσ Εςπερινϊν Επαγγελματικϊν Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.). 
Βϋ ΔΕΥΤΕΘ ΓΕΝΙΚΘ ΚΑΤΘΓΟΙΑ 
Καλφπτει ποςοςτό 25% του ςυνολικοφ αρικμοφ ειςακτζων και περιλαμβάνει υποψθφίουσ/-ιεσ που 
κατακζτουν Απολυτιριο τίτλο Λυκείου ι Αποδεικτικό απόλυςθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 

 Θλεκτρονικι Υποβολι Αίτθςθσ 

Όλοι οι υποψιφιοι/εσ, από τθν 11-06-2019 πρζπει να υποβάλλουν αίτθςθ, θλεκτρονικά 
μζχρι και τθν 11-07-2019 θμζρα Ρζμπτθ. 

ΡΟΣΟΧΘ: Οι Τποψιφιοι τθσ Πρϊτθσ Γενικισ κατθγορίασ ΡΕΡΕΙ ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΑ να δθλϊςουν όλεσ τισ 
Σχολζσ (με τθ ςειρά επικυμίασ τουσ) τθσ μίασ ι και των δφο ειδικοτιτων που ζχουν δθλωκεί ςτο 
μθχανογραφικό του Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων. 

Όλοι οι υποψιφιοι με τθ χριςθ των κωδικϊν τουσ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια του διαγωνιςμοφ, κα μποροφν να 
παρακολουκοφν τθν αίτθςι τουσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτι ςτοιχεία. 

ΣΤ. Δικαιολογθτικά υποψθφίων – Ρροκεςμίεσ Υποβολισ 

Όλοι οι υποψιφιοι μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ υποβολισ τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ οφείλουν να 

υποβάλλουν ςε οποιαδιποτε Α.Ε.Ν κανονικά και πλιρθ τα δικαιολογθτικά τουσ προκειμζνου γίνει 

αποδεκτι θ αίτθςι τουσ. 

1. Δικαιολογθτικά Ρρϊτθσ Γενικισ Κατθγορίασ 
1.1. Γνωμοδότθςθ υγειονομικισ επιτροπισ από τθν οποία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που ιςχφουν 
για κάκε ειδικότθτα, να προκφπτει ότι ο/θ υποψιφιοσ/α είναι ςωματικά και πνευματικά 



κατάλλθλοσ/θ για φοίτθςθ ςε χολι τθσ μίασ ι και των δφο ειδικοτιτων. Για τθν υγειονομικι 
εξζταςθ των υποψθφίων και τθν ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ υγειονομικισ καταλλθλότθτασ, για τθν 
ειδικότθτα Πλοιάρχων ι Μθχανικϊν ι και για τισ δφο ειδικότθτεσ, αρμόδια είναι θ ΤΕΑΝΕΘ του 
τόπου κατοικίασ κάκε υποψθφίου/ασ. 

1.2. Υπεφκυνθ διλωςθ κατά το άρκρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75) με τθν οποία να αποδζχεται ότι 
εφόςον τελικά ειςαχκεί ςε Α.Ε.Ν., κατά τθ διάρκεια του Αϋ διδακτικοφ εξαμινου κα εξεταςτεί ςτθν 
κολφμβθςθ και ςε περίπτωςθ επανεξετάςεων και εκ νζου αποτυχιϊν κα απομακρφνεται από τθν Α.Ε.Ν. 
1.3.Φωτοαντίγραφο δελτίου εξεταηόμενου/-θσ ςτισ Ρανελλαδικζσ εξετάςεισ. 
1.4.Φωτοαντίγραφο και των δφο όψεων δελτίου ταυτότθτασ. 
1.5. Βεβαίωςθ ΑΜΚΑ (όςοι ζχουν) ι προςκόμιςθ οποιουδιποτε δικαιολογθτικοφ που αναγράφει τον 
ΑΜΚΑ. 
1.6. Οι εν λόγω υποψιφιοι ςε περίπτωςθ που επικυμοφν, για τθν ειςαγωγι τουσ ςτισ Α.Ε.Ν. να 
ςυμμετάςχουν και ςτθ Δεφτερθ Γενικι Κατθγορία (μζςω των πανελλαδικϊν εξετάςεων και μζςω 
αξιολόγθςθσ του απολυτθρίου), υποβάλουν θλεκτρονικά μία και μόνο αίτθςθ και υποχρεοφνται να 
κατακζςουν όλα τα αναφερόμενα και για τισ δφο Γενικζσ Κατθγορίεσ δικαιολογθτικά μία φορά και εντόσ 
τθσ προκεςμίασ που ιςχφει για τθν Πρϊτθ Γενικι Κατθγορία. 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ (Συνοδεφουν τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, όπωσ ςτθν 
προκιρυξθ): 
1.Τα τζκνα αναγνωριςμζνων ωσ αγωνιςτϊν Εκνικισ Αντίςταςθσ 
2. Ρολφτεκνοι και τα τζκνα τουσ 
3.  Γονείσ τριϊν τζκνων και τα τζκνα τουσ 
4. Γι αυτοφσ που είναι ορφανοί από τον ζναν ι και από τουσ δφο γονείσ ι τζκνα άγαμθσ μθτζρασ με ζνα 
ι δφο μθ αναγνωριςκζντα τζκνα  
5.  Γι αυτοφσ που ζχουν γονείσ ι τζκνα ι αδζλφια ι ςυηφγουσ, που είναι τυφλοί ι κωφάλαλοι ι 
νεφροπακείσ, που υποβάλλονται ςε αιμοκάκαρςθ, ι πάςχουν από μυϊκι δυςτροφία Duchenne ι 
ανικουν ςτθν κατθγορία ατόμων ειδικϊν αναγκϊν επειδι ζχουν κινθτικά προβλιματα οφειλόμενα ςε 
αναπθρία άνω του 67% (δεν ςυμπεριλαμβάνεται το ποςοςτό 67%) 
 
Υγειονομικι Εξζταςθ Υποψθφίων 
Για τθν Τγειονομικι εξζταςθ των υποψθφίων και τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ Γνωμάτευςθσ, αρμόδια είναι θ 
πλθςιζςτερθ ςτον τόπο μόνιμθσ κατοικίασ του υποψιφιου Τγειονομικι Επιτροπι Απογραφομζνων 
Ναυτικϊν και Εργατϊν Θαλάςςθσ (Τ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ.) ςτθν οποία παραπζμπεται ο υποψιφιοσ με 
παραπεμπτικό ςθμείωμα τθσ πλθςιζςτερθσ ςτον τόπο μόνιμθσ κατοικίασ του απογράφουςασ Αρχισ 
(Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..- ΕΛ.ΑΚΣ./Δ.Ν.ΕΡ. 1ο ι Λιμενικι Αρχι). 
Πλοι οι υπόλοιποι υποψιφιοι (πλην αυτών που διαμζνουν ςτην Αθήνα-Πειραιά και προάςτια)  
για λιψθ παραπεμπτικοφ ςθμειϊματοσ για τισ Τ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. κα απευκφνονται ςτθν πλθςιζςτερθ ςτον τόπο 
μόνιμθσ κατοικίασ τουσ απογράφουςα Λιμενικι Αρχι, ζχοντασ μαηί τουσ: 
(Ι) ακτινογραφία Θϊρακοσ από Κρατικό Νοςοκομείο με επικολλθμζνθ φωτογραφία τουσ και τθν 
αντίςτοιχθ γνωμάτευςθ, 
(ΙΙ)δυο (02) φωτογραφίεσ πρόςφατεσ και ζγχρωμεσ , 
(ΙΙΙ) δελτίο ταυτότθτασ και 
(IV) διπλότυπο είςπραξθσ Δθμοςίου Σαμείου αξίασ (41,17) ΕΤΡΩ ςτον Α.Λ.Ε. 1450189001 ι θλεκτρονικό 
παράβολο 
 
ε περίπτωςθ που υποψιφιοσ/-α Πρϊτθσ Γενικισ Κατθγορίασ επικυμεί, για τθν ειςαγωγι του/τθσ ςτισ 
Α.Ε.Ν. να ςυμμετάςχει και ςτθ Δεφτερθ Γενικι Κατθγορία (μζςω των πανελλαδικϊν εξετάςεων και μζςω 
αξιολόγθςθσ του απολυτθρίου), υποβάλει θλεκτρονικά μία και μόνο αίτθςθ και υποχρεοφται να 
κατακζςει όλα τα αναφερόμενα και για τισ δφο γενικζσ κατθγορίεσ δικαιολογθτικά μία φορά και εντόσ τθσ 
προκεςμίασ που κα ιςχφει για τθν Πρϊτθ Γενικι Κατθγορία. 
 
 



Όλοι οι υποψιφιοι/-εσ πρζπει να υποβάλλουν αίτθςθ, θλεκτρονικά ωσ εξισ: 
(α) Μζςω τθσ ιςτοςελίδασ, του Τ.ΝΑ.Ν.Π. https://regusr.hcg.gr χρθςιμοποιϊντασ τον λογαριαςμό του 
θλεκτρονικοφ τουσ ταχυδρομείου (E-mail) και κωδικό ςφνδεςθσ (password) τθσ επιλογισ τουσ κάνουν 
εγγραφι ωσ χριςτεσ ςτθν Τπθρεςία ΧΡΗΣΩΝ του Τ.ΝΑ.Ν.Π. *Υπογραμμίηεται ότι οι υποψιφιοι/-εσ κα 
πρζπει να απομνθμονεφςουν τον λογαριαςμό θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (E-mail) και τον κωδικό 
ςφνδεςθσ (password) που κα χρθςιμοποιιςουν για τθν υποβολι τθσ θλεκτρονικισ τουσ αίτθςθσ, κακϊσ 
μζςω αυτϊν κα είναι δυνατι θ παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ τθσ αίτθςισ τουσ, κακϊσ και ςε περίπτωςθ 
επιτυχίασ τουσ ςε Α.Ε.Ν., κα πραγματοποιείται θ ςφνδεςθ ςτισ μθχανογραφικζσ εφαρμογζσ του 
Υ.ΝΑ.Ν.Ρ. που αφοροφν τθ ςπουδαςτικι τουσ κατάςταςθ+. 
(β) Αφοφ πραγματοποιθκεί με επιτυχία θ εγγραφι αποςτζλλεται από τθν Τπθρεςία, αυτοματοποιθμζνο 
E-mail, το οποίο κα περιζχει ςφνδεςθ προσ ςυγκεκριμζνθ, διεφκυνςθ θ οποία κα πρζπει να ακολουκθκεί 
ϊςτε να ενεργοποιθκεί ο λογαριαςμόσ *Σε περίπτωςθ μθ λιψθσ αυτοματοποιθμζνου E-mail, να γίνει 
ζλεγχοσ ςτο φάκελο Spam ι Junk ι να χρθςιμοποιθκεί διαφορετικόσ πάροχοσ θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου+. 
(γ) τθ ςυνζχεια και με τθ χριςθ του ενεργοφ πλζον λογαριαςμοφ τουσ από τθν πιο πάνω διαδικαςία, 
μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του Τ.ΝΑ.Ν.Π. https://eisaen.hcg.gr, ςυνδζονται, προκειμζνου από τθν επιλογι 
«Νζα αίτθςθ» να υποβάλλουν θλεκτρονικά τθν αίτθςθ τουσ. 
(δ) Μετά τθν ειςαγωγι ςτθ φόρμα τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ και τθν καταχϊρθςθ όλων των ςτοιχείων 
αυτισ παρζχονται οι εξισ επιλογζσ:  
1. Ρροςωρινι αποκικευςθ: Όπου επιτρζπεται θ μεταβολι των καταχωρθκζντων ςτοιχείων . 
2. Υποβολι: Μζςω αυτισ τθσ επιλογισ, ο/-θ υποψιφιοσ/-ια υποβάλει τθν αίτθςθ του. ΡΟΣΟΧΘ. Μετά 
τθν «ΤΠΟΒΟΛΗ» δεν επιτρζπεται καμία διόρκωςθ/μεταβολι των ςτοιχείων από τον/-θν υποψιφιο/-α. 
3. Ακφρωςθ: Δίνει τθ δυνατότθτα ακφρωςθσ τθσ αίτθςθσ (ΡΟΣΟΧΘ μόνο πριν το ςτάδιο τησ ΥΠΟΒΟΛΗΣ). 
4. Εκτφπωςθ Αποδεικτικοφ υποβολισ: Η ςυγκεκριμζνθ επιλογι γίνεται ενεργι μετά τθν ΤΠΟΒΟΛΗ τθσ 
αίτθςθσ και μζςω αυτισ ο υποψιφιοσ δφναται να εκτυπϊςει το αποδεικτικό τθσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ. 
Εκτφπωςθ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ Ραραρτιματοσ Η’: Η Τπεφκυνθ Διλωςθ του ακόλουκου Παραρτιματοσ 
είναι διακζςιμθ ςτθν αρχικι ςελίδα τθσ Ιςτοςελίδασ https://eisaen.hcg.gr/.__ 

Οι υποψιφιοι/εσ τθσ ΠΡΩΣΗ Γενικισ Κατθγορίασ πρζπει να δθλϊςουν τισ Α.Ε.Ν. ςτο μθχανογραφικό 
δελτίο του Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, και επιπλζον πρζπει, ζχοντασ μαηί τουσ το 
αποδεικτικό τθσ αίτθςθσ που υπζβαλαν θλεκτρονικά ςτο ΤΝΑΝΠ, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία του 
κεφαλαίου Ε, να υποβάλλουν, αυτοπροςϊπωσ ι με εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο ςε οποιαδιποτε Α.Ε.Ν., 
τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ, κανονικά και πλιρθ, από τθν 11-
06-2019 μζχρι και τθν 11-07-2019 θμζρα Ρζμπτθ. 

 Οι εν λόγω υποψιφιοι ςε περίπτωςθ που επικυμοφν, για τθν ειςαγωγι τουσ ςτισ Α.Ε.Ν. να 
ςυμμετάςχουν και ςτθ Δεφτερθ Γενικι Κατθγορία (μζςω των πανελλαδικϊν εξετάςεων και μζςω 
αξιολόγθςθσ του απολυτθρίου), υποβάλουν θλεκτρονικά μία και μόνο αίτθςθ και υποχρεοφνται να 
κατακζςουν όλα τα αναφερόμενα και για τισ δφο Γενικζσ Κατθγορίεσ δικαιολογθτικά μία φορά και 
εντόσ τθσ προκεςμίασ που ιςχφει για τθν Πρϊτθ Γενικι Κατθγορία. 

 Δεν γίνονται δεκτά ςυμπλθρωματικά δικαιολογθτικά για οποιοδιποτε λόγο. Εξαίρεςθ αποτελεί θ 
υποβολι του απολυτιριου τίτλου, το οποίο μπορεί να κατατεκεί όταν αυτό εκδοκεί και τουσ 
χορθγθκεί και οπωςδιποτε όχι αργότερα από τθν 08-08-2019 θμζρα Πζμπτθ και μόνο ςτθν Α.Ε.Ν. 
ςτθν οποία αρχικϊσ ζχει γίνει αποδεκτι θ ςχετικι αίτθςθ. 

2. Δικαιολογθτικά Δεφτερθσ Γενικισ Κατθγορίασ 

Οι υποψιφιοι/εσ τθσ ΔΕΤΣΕΡΗ Γενικισ Κατθγορίασ πρζπει, ζχοντασ μαηί τουσ το αποδεικτικό τθσ αίτθςθσ 
που υπζβαλαν θλεκτρονικά ςτο ΤΝΑΝΠ, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία του κεφαλαίου Ε, να υποβάλλουν, 
αυτοπροςϊπωσ ι με εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο ςε οποιαδιποτε Α.Ε.Ν., τα απαιτοφμενα 
δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ, κανονικά και πλιρθ, από τθν 11-06-2019 μζχρι και 
τθν 08-08-2019 θμζρα Ρζμπτθ.  
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