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Α Π Ο Φ Α Σ Η 

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 Υ-
πουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121). 

2. Την αριθ. 2231.2-13/39590/2019/29-05-2019 απόφαση Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Έγκριση του Κανονισμού Σπουδών των 
Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Σ./ΑΕΝ)» (Β΄ 2028). 

3. Την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18959/01-04-2022 K.Y.A. (Β΄ 1547), καθώς και την ΩΠ 041059/04-2022 
Διαταγή ΔΕΚΝ με θέμα «Εφαρμογή εκτάκτων μέτρων προστασίας δημόσιας υγείας στις ΔΣΕΝ». 

4. Την αριθ. πρωτ: 2231.2-14/7125/2022/02-02-2022 απόφαση κ. ΥΝΑΝΠ «Εγγραφή σπουδα-
στών/-στριών στο Γ΄ διδακτικό εξάμηνο – Διαχείριση απουσιών σπουδαστών/-στριών για αντι-
κειμενικούς λόγους ανωτέρας βίας» (ΑΔΑ: 9ΝΓΔ4653ΠΩ-ΔΨΧ). 

5. Το γεγονός ότι εξακολουθεί να υφίσταται αντικειμενική αδυναμία απολύσεως-
αποναυτολόγησης λόγω των δημιουργηθεισών εκτάκτων συνθηκών από την πανδημία του 
κορωνοϊού COVID-19. 

 
                                                             Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

  
1. Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 την κατ’ εξαίρεση εγγραφή στο Γ΄ διδακτικό εξάμηνο, 

των εκπαιδευομένων σπουδαστών/-στριών Α΄ εξαμήνου πρακτικής άσκησης επί πλοίου, οι ο-
ποίοι λόγω τεκμηριωμένης αντικειμενικής αδυναμίας απολύσεως-αποναυτολόγησης άνευ υ-
παιτιότητάς τους, υποβάλλουν εκπροθέσμως αίτηση εγγραφής το αργότερο έως την 3η Μαΐου 
2022. 
 

2. Απουσίες που πραγματοποιούνται μετά την εγγραφή των ανωτέρω σπουδαστών/-στριών λαμ-
βάνονται υπόψη καταχωρούμενες για τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου απουσιών, το ο-
ποίο υπολογίζεται αναλογικά με βάση τις εναπομείνασες μέχρι τη λήξη του διδακτικού εξαμή-
νου ώρες διδασκαλίας, σύμφωνα με τα εβδομαδιαία και αναλυτικά προγράμματα.  
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3. α. Για τους ανωτέρω σπουδαστές/-στριες, για τους/τις οποίους/-ες έχει ήδη εκδοθεί απόφαση 

απόρριψης/διαγραφής, αποφασίζουμε την ανάκληση αυτής, θεωρουμένης ως μηδέποτε γενό-
μενης, και επανεντάσσουμε τους/τις ενδιαφερόμενους/-ες στη δύναμη των Σχολών που φοι-
τούσαν. 
β. Για τους/τις λοιπούς/-ές σπουδαστές/-στριες, για τους/τις οποίους/-ες δεν έχει εκδοθεί α-
πόφαση απόρριψης/διαγραφής, εγκρίνουμε τη μη απόρριψή/διαγραφή τους. 

 
4. Οι σπουδαστές/-στριες που περάτωσαν το Α΄ εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου ή μέρος 

αυτού προσκομίζουν το ειδικό εγχειρίδιο κατευθυνόμενης πρακτικής άσκησης επί πλοίου, 
πλήρως συμπληρωμένο, καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά όπως προβλέπονται από τον 
Κ.Σ./ΑΕΝ, προκειμένου να προγραμματιστεί η προφορική εξέτασή τους για τις εργασίες που ε-
κτέλεσαν επί πλοίου. 

 
5. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί και να κοινοποιηθεί για εκτέλεση. 

 
 
    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

     
 
 
                                                                                                                ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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Ι.  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
     ΑΕΝ/Π-Μ 
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Π.Ν.Ο. 
2. Ν.Ε.Ε. 
3. Ε.Ε.Ε. 

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1. Γρ. κ. Υπουργού  
2. Γρ. κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
3. Γρ. κ. Β΄ Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
4. Γρ. κ. ΔΚΒ΄ 
5. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΚΝ Β΄ 
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