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ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματική κατανομή ςπουδαςτών/ςπουδαςτριών που θα ειςαχθοφν ςτισ Α.Ε.Ν./Π-Μ 
το ακαδημαϊκό ζτοσ 2022-2023 μζςω πανελλαδικών εξετάςεων» 
 
 

Α Π Ο Φ Α  Η 
  

Η ΤΠΟΤΡΓΟ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 
  

ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΝΑΤΣΙΛΙΑ 
ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

 
Ζχοντασ υπόψθ: 
1. Τισ διατάξεισ: 

1) τθσ παρ.5 του άρκρου 54 του ν. 4777/2021 «Ειςαγωγή ςτην Τριτοβάθμια Εκπαίδευςη, 
προςταςία τησ ακαδημαϊκήσ ελευθερίασ, αναβάθμιςη του ακαδημαϊκοφ περιβάλλοντοσ και 
άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 25). 
2) τθσαρικμ.:2231.2-6/27352/2022/15-04-2022 απόφαςθσ Υπουργϊν Ναυτιλίασ & Νθςιωτικισ 
Πολιτικισ και Παιδείασ & Θρθςκευμάτων «Κφρωςη Κανονιςμοφ Ειςαγωγήσ 
Σπουδαςτών/Σπουδαςτριών ςτισ Ακαδημίεσ Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Α.Ε.Ν.) για το ακαδημαϊκό 
ζτοσ 2022-2023» (Βϋ 1922). 
3) τθν Αρ.: 2232.1/28029/2022/19-04-2022 Απόφαςθ Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΚ.Ν. Βϋ 
«Καθοριςμόσ του αριθμοφ των ςπουδαςτών/-ςτριών που θα ειςαχθοφν ςτισ Α.Ε.Ν. το 
ακαδημαϊκό ζτοσ 2022-2023 και προθεςμία υποβολήσ δικαιολογητικών» (ΑΔΑ: 61ΥΗ4653ΠΩ-
440). 

2. Τοαρικμ. 2231.2-7/42557/2022/16-06-2022 ζγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΚ.Ν. Αϋ. 
3. Το αρικμ. Φ.251/89143/Α5/2022/19-07-2022 ζγγραφο Υ.ΠΑΙ.Θ./Γεν.ΔιεφκυνςθΨθφιακϊν Συςτθ-

μάτων, Υποδομϊν και Εξετάςεων/ Διεφκυνςθ εξετάςεων & πιςτοποιιςεων/Τμιμα Αϋ. 
4. Το γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ δεν προκαλείται επιπλζον δαπάνθ ςε βάροσ του 

κρατικοφ προχπολογιςμοφ. 
 

Α π ο φ α ς ί η ο υ μ ε  
 

Άρθρο πρώτο 

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

mailto:dekn.a@hcg.gr
ΑΔΑ: Ρ7ΨΙ4653ΠΩ-ΨΙΓ



 

 

Κατ’ εφαρμογι των διατάξεων ανωτζρω 1.α) ςχετικοφ γνωρίηεται επιμζρουσ κατανομι κζςεων 
υποψθφίων ΓΕ.Λ., οι οποίοι ςυμμετείχαν το ςχολικό ζτοσ 2019-2020 ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ 
θμερθςίων ΓΕ.Λ. α) με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που ίςχυαν το ςχολικό ζτοσ 2019-2020 (Νζο 
Σφςτθμα), ι β) με τουσ όρουσ, τισ προχποκζςεισ, τθν εξεταςτζα φλθ και τισ διαδικαςίεσ που ίςχυαν 
το ςχολικό ζτοσ 2018-2019 (Παλαιό Σφςτθμα) και το ζτοσ 2022 υπζβαλαν εκ νζου μθχανογραφικό 
δελτίο χωρίσ νζα εξζταςθ, ωσ κάτωκι: 
 

Α) ΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 
 

Α)Από θμεριςια Γενικά Λφκεια65% του ςυνολικοφ αρικμοφ ειςακτζων    

Επιμζρουσ κατανομή   

Συμμετζχοντεσ πανελλαδικϊν εξετάςεων ζτουσ 2020  21 

(i) με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που ίςχυαν το ςχολικό ζτοσ 2019-2020 
(Νζο Σφςτθμα) 

18  

(ii) με τουσ όρουσ, τισ προχποκζςεισ, τθν εξεταςτζα φλθ και τισ διαδικαςίεσ που 
ίςχυαν το ςχολικό ζτοσ 2018-2019 (Παλαιό Σφςτθμα) 

3  

Β) Θ παρ. 1α του άρκρου 1 του ν. 380/1976 (πολφτεκνοι κ.λπ.) 10% επιπλζον:   

Επιμζρουσ κατανομή   

Συμμετζχοντεσ πανελλαδικϊν εξετάςεων ζτουσ 2020  2 

(i) με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που ίςχυαν το ςχολικό ζτοσ 2019-2020 
(Νζο Σφςτθμα) 

2  

(ii) με τουσ όρουσ, τισ προχποκζςεισ, τθν εξεταςτζα φλθ και τισ διαδικαςίεσ που 
ίςχυαν το ςχολικό ζτοσ 2018-2019 (Παλαιό Σφςτθμα) 

0  

Γ) Θ παρ. 1β του άρκρου 1 του ν. 380/1976(τρίτεκνοι) 3% επιπλζον:   

Επιμζρουσ κατανομή   

Συμμετζχοντεσ πανελλαδικϊν εξετάςεων ζτουσ 2020  1 

(i) με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που ίςχυαν το ςχολικό ζτοσ 2019-2020 
(Νζο Σφςτθμα) 

1  

(ii) με τουσ όρουσ, τισ προχποκζςεισ, τθν εξεταςτζα φλθ και τισ διαδικαςίεσ που 
ίςχυαν το ςχολικό ζτοσ 2018-2019 (Παλαιό Σφςτθμα) 

0  

Δ) Θ παρ. 1γ του άρκρου 1 του ν. 380/1976(κοινωνικά κριτιρια) 2% επιπλζον:   

Επιμζρουσ κατανομή   

Συμμετζχοντεσ πανελλαδικϊν εξετάςεων ζτουσ 2020  0 

(i) με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που ίςχυαν το ςχολικό ζτοσ 2019-2020 
(Νζο Σφςτθμα) 

0  

(ii) με τουσ όρουσ, τισ προχποκζςεισ, τθν εξεταςτζα φλθ και τισ διαδικαςίεσ που 
ίςχυαν το ςχολικό ζτοσ 2018-2019 (Παλαιό Σφςτθμα) 

0  

                                                                                                                     ΤΝΟΛΟ  24 

 
Β) ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 

Α)Από θμεριςια Γενικά Λφκεια 65% του ςυνολικοφ αρικμοφ ειςακτζων    

Επιμζρουσ κατανομή   

Συμμετζχοντεσ πανελλαδικϊν εξετάςεων ζτουσ 2020  17 

(i) με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που ίςχυαν το ςχολικό ζτοσ 2019-2020 
(Νζο Σφςτθμα) 

15  

(ii) με τουσ όρουσ, τισ προχποκζςεισ, τθν εξεταςτζα φλθ και τισ διαδικαςίεσ που 
ίςχυαν το ςχολικό ζτοσ 2018-2019 (Παλαιό Σφςτθμα) 

2  

Β) Θ παρ. 1α του άρκρου 1 του ν. 380/1976 (πολφτεκνοι κ.λπ.) 10% επιπλζον:   

Επιμζρουσ κατανομή   
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Συμμετζχοντεσ πανελλαδικϊν εξετάςεων ζτουσ 2020  2 

(i) με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που ίςχυαν το ςχολικό ζτοσ 2019-2020 
(Νζο Σφςτθμα) 

2  

(ii) με τουσ όρουσ, τισ προχποκζςεισ, τθν εξεταςτζα φλθ και τισ διαδικαςίεσ που 
ίςχυαν το ςχολικό ζτοσ 2018-2019 (Παλαιό Σφςτθμα) 

0  

Γ) Θ παρ. 1β του άρκρου 1 του ν. 380/1976 (τρίτεκνοι) 3% επιπλζον:   

Επιμζρουσ κατανομή   

Συμμετζχοντεσ πανελλαδικϊν εξετάςεων ζτουσ 2020  0 

(i) με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που ίςχυαν το ςχολικό ζτοσ 2019-2020 
(Νζο Σφςτθμα) 

0  

(ii) με τουσ όρουσ, τισ προχποκζςεισ, τθν εξεταςτζα φλθ και τισ διαδικαςίεσ που 
ίςχυαν το ςχολικό ζτοσ 2018-2019 (Παλαιό Σφςτθμα) 

0  

Δ) Θ παρ. 1γ του άρκρου 1 του ν. 380/1976 (κοινωνικά κριτιρια) 2% επιπλζον:   

Επιμζρουσ κατανομή   

Συμμετζχοντεσ πανελλαδικϊν εξετάςεων ζτουσ 2020  0 

(i) με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που ίςχυαν το ςχολικό ζτοσ 2019-2020 
(Νζο Σφςτθμα) 

0  

(ii) με τουσ όρουσ, τισ προχποκζςεισ, τθν εξεταςτζα φλθ και τισ διαδικαςίεσ που 
ίςχυαν το ςχολικό ζτοσ 2018-2019 (Παλαιό Σφςτθμα) 

0  

                                                                                                                     ΤΝΟΛΟ  19 

 
Άρθρο δεφτερο 

Θ ιςχφσ τθσ απόφαςθσ αυτισ αρχίηει από τθ δθμοςίευςι τθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 
 
Θ Απόφαςθ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 
 

Η ΤΠΟΤΡΓΟ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 
  

ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΝΑΤΣΙΛΙΑ 
ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

  
  

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩ ΙΩΑΝΝΗ ΠΛΑΚΙΩΣΑΚΗ 
 
 

ΑΔΑ: Ρ7ΨΙ4653ΠΩ-ΨΙΓ
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