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ΘΕΜΑ: «Εγγραφή σπουδαστών/-στριών στο Γ΄ διδακτικό εξάμηνο – Διαχείριση απουσιών σπουδαστών/-στριών για αντικειμενικούς λόγους ανωτέρας βίας»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων…..» (Α΄ 114)
β) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
2. Την αριθ. 2231.2-13/39590/2019/29-05-2019 απόφαση Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Έγκριση του Κανονισμού Σπουδών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Σ./ΑΕΝ)» (Β΄ 2028).
3. Την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 4761/29-01-2022 K.Y.A. (Β΄ 290), καθώς και την ΩΠ 311045/01-2022 Διαταγή ΔΕΚΝ με θέμα «Εφαρμογή εκτάκτων μέτρων προστασίας δημόσιας υγείας στις ΔΣΕΝ».
4. Την ΩΠ 291219/11-21 Διαταγή ΔΕΚΝ Α΄ με θέμα «Διαχείριση απουσιών σπουδαστών/σπουδαστριών».
5. Την αντικειμενική αδυναμία αφενός ναυτολόγησης σπουδαστών/στριών για εκτέλεση
εκπαιδευτικών ταξιδιών, αφετέρου απολύσεως-αποναυτολόγησης λόγω των δημιουργηθεισών
εκτάκτων συνθηκών από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.
6. Την αντικειμενική αδυναμία συμμετοχής στην εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2022
σπουδαστών/στριών οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί ως κρούσματα COVID-19 ή έχουν τεθεί υπό
περιορισμό/καραντίνα κατόπιν οδηγιών υγειονομικών αρχών, υγειονομικών πρωτοκόλλων και
υλικού τεκμηρίωσης.
Αποφασίζουμε
1. Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 την κατ’ εξαίρεση εγγραφή:
α) Στο Γ΄ διδακτικό εξάμηνο όλων των σπουδαστών/-στριών, οι οποίοι φοίτησαν στο Β΄ διδακτικό
εξάμηνο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ανεξαρτήτως της διάρκειας του πρώτου εκπαιδευτικού ταξιδιού.
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β) Στο Γ΄ διδακτικό εξάμηνο και πέραν των πέντε (5) εργασίμων ημερών μετά την έναρξη του διδακτικού εξαμήνου, των σπουδαστών/-στριών, οι οποίοι ήταν ναυτολογημένοι για εκτέλεση πρακτικής άσκησης επί πλοίου και υπέβαλαν εκπροθέσμως αίτηση εγγραφής.
2. Απουσίες που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο ναυτολόγησης και μέχρι την υποβολή της
αίτησης εγγραφής λαμβάνονται υπόψη καταχωρούμενες, μειωμένες κατά ποσοστό σαράντα τοις
εκατό (40%).
3. α) Σπουδαστές/στριες, οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί ως κρούσματα COVID-19 ή έχουν τεθεί υπό
περιορισμό/καραντίνα κατόπιν οδηγιών υγειονομικών αρχών, υγειονομικών πρωτοκόλλων και υλικού τεκμηρίωσης, δεν θα συμμετέχουν στις εξετάσεις Φεβρουαρίου 2022, για όσο χρονικό διάστημα βρίσκονται σε απομόνωση, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο απομόνωσης.
β) Οι Διευθυντές των Σχολών, κατόπιν εισήγησης του κατά περίπτωση εξεταστή καθηγητή,
δύνανται να επαναπρογραμματίσουν την εξέταση, για τους συγκεκριμένους σπουδαστές/-στριες
οι οποίοι υποχρεωτικώς απουσίαζαν από τις εξετάσεις, σε άλλη ημερομηνία μέχρι την λήξη της
εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2022 ή σε εμβόλιμη εξέταση κατά τη διάρκεια των εαρινών
εξαμήνων του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και σε κάθε περίπτωση προ της λήξης αυτών.
4. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί και να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.
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