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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 

T AGENCY EEST 
Reason: 
Location: Athens 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, 
ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Α’ 
----- 

Ταχ. Δ/νςθ: Α. ΡΑΡΑΝΔΕΟΥ 37 Μαροφςι,  12 - 06 - 2018 
Τ.Κ. – Ρόλθ: 151 80 ΜΑΟΥΣΙ Αρ. Πρωτ. Βαθμόσ Προτερ. 

Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr Φ.251/ 96509 /Α5 ΕΠΕΙΓΟΝ 
Εmail: dtsolka@minedu.gov.gr 

 
 
 
 
 

 

ΠΡΟ: 1) Ρεριφερειακοφσ Δ/ντζσ Εκπ/ςθσ 
2) Διευκυντζσ Διευκφνςεων Δ.Ε. 
3) Διευκυντζσ Ημερθςίων και Εςπερινϊν Γεν. Λυκείων & ΕΡΑΛ 

(δια των Διευκφνςεων Δ.Ε.) 
 

ΚΟΙΝ: Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ 

Αρχθγείο Λιμενικοφ Σϊματοσ/Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ/Κλάδοσ Βϋ 

(Ναυτιλίασ)/Δ/νςθ Εκπαίδευςθσ Ναυτικϊν – Τμ. Βϋ 

Ακτι Βαςιλειάδθ- 185 10- Ρειραιάσ 

 
Θζμα: Ρροκιρυξθ ειςαγωγισ ςπουδαςτϊν/ςπουδαςτριϊν ςτισ Ακαδθμίεσ Εμπορικοφ Ναυτικοφ Ακαδθμαϊκοφ 

Ζτουσ 2018-19. 

χετ.: Η με αρικμ. πρωτ. 2232.1/43512/2018/11-6-2018 προκιρυξθ ειςαγωγισ ςπουδαςτϊν/ςτριϊν ςτισ ΑΕΝ 
ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2018-19 (ΑΔΑ:Ψ2ΔΚ4653ΡΩ-Χ6). 

 
 

Σασ γνωρίηουμε ότι αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο ςτθν ιςτοςελίδα του ΥΝΑΝΡ: www.yen.gr θ εγκφκλιοσ 
προκιρυξθσ διαγωνιςμοφ ειςαγωγισ ςπουδαςτϊν/ςτριϊν ςτισ Ακαδθμίεσ Εμπορικοφ Ναυτικοφ ακαδθμαϊκοφ 
ζτουσ 2018-2019. Οι υποψιφιοι κα πρζπει να ενθμερωκοφν από το διαδίκτυο ςχετικά με τα δικαιολογθτικά και 
τισ θμερομθνίεσ υποβολισ τουσ. 

Η υποβολι  των  αιτιςεων ξεκίνθςε  από 11-6-2018. Πλοι  οι  υποψιφιοι  από τθν 11-6-2018  πρζπει  να 
υποβάλλουν αίτθςθ, θλεκτρονικά ακολουκϊντασ τισ ςχετικζσ οδθγίεσ του Ραραρτιματοσ ΣΤ τθσ Ρροκιρυξθσ 
Διαγωνιςμοφ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ  τθσ υποβολισ τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ οφείλουν να υποβάλλουν ςε 
οποιαδιποτε ΑΕΝ (Ραράρτθμα Δ) κανονικά και πλιρθ τα δικαιολογθτικά τουσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι θ 
αίτθςι τουσ. 

Για τουσ υποψηφίουσ/ιεσ που επιθυμοφν να ειςαχθοφν ςτισ ΑΕΝ με τη διαδικαςία των πανελλαδικϊν 
εξετάςεων του ΤΠΠΕΘ, θ προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν ( που κα ςυνοδεφονται από το αποδεικτικό 
τθσ αίτθςθσ που υπζβαλαν θλεκτρονικά ςτο ΥΝΑΝΡ), λιγει ςτισ 12-7-2018 ημζρα Πζμπτη. 

Για τουσ υποψηφίουσ/ιεσ που επιθυμοφν να ειςαχθοφν ςτισ ΑΕΝ με τη διαδικαςία κατάθεςησ 
απολυτηρίου Λυκείου, τα αποτελζςματα τησ οποίασ εκδίδει το ΤΝΑΝΠ, θ προκεςμία υποβολισ των 
δικαιολογθτικϊν ( που κα ςυνοδεφονται από το αποδεικτικό τθσ αίτθςθσ που υπζβαλαν θλεκτρονικά ςτο ΥΝΑΝΡ), 
λιγει ςτισ 09-8-2018 ημζρα Πζμπτη . 

Επιςημαίνεται ότι, οι υποψήφιοι/ιεσ μποροφν να ςυμμετζχουν και με τισ δφο διαδικαςίεσ (και μζςω 
πανελλαδικϊν εξετάςεων και μζςω κατάθεςησ απολυτηρίου). 

Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτα τθλζφωνα που 
αναγράφονται ςτθ ςχετικι προκιρυξθ και εναλλακτικά ςτο Γραφείο Ενθμζρωςθσ Ρολιτϊν που βρίςκεται ςτθ Γρ. 
Λαμπράκθ 150 – Ρειραιά και ςτα τηλζφωνα: 2131371480, 1481. 
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Ραρακαλοφμε θ ανακοίνωςθ αυτι να αποςταλεί ςτισ οικείεσ Ρεριφζρειεσ προσ ανάρτθςθ ςτον αντίςτοιχο 
πίνακα ανακοινϊςεων και να αναρτθκεί ςτον πίνακα ανακοινϊςεων των Διευκφνςεων κακϊσ και των Λυκείων, 
προκειμζνου να ενθμερωκοφν οι μακθτζσ και οι απόφοιτοι που ενδιαφζρονται για ειςαγωγι ςτισ Ακαδθμίεσ 
Εμπορικοφ Ναυτικοφ και να κατακζςουν ζγκαιρα τα δικαιολογθτικά τουσ. Εφιςτοφμε τθν προςοχι ςτουσ 
Διευκυντζσ των Λυκείων ϊςτε να ενθμερϊςουν άμεςα τουσ υποψθφίουσ ςχετικά με τθν προκιρυξθ. 

 
 
 
 
 

Η ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
 
 

 
ΧΡΙΣΙΝΑ ΠΑΣΡΟΤ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΣΩΤΕΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1) Γραφ. κ. κ. Υπουργοφ, Γεν. Γραμματζα 
2) Γεν. Δ/νςθ Στρατθγ. Σχεδιαςμοφ, Ρρογραμμ. και Ηλ. Διακυβζρνθςθσ 
3) Δ/νςθ Εξετάςεων και Ριςτοποιιςεων - Τμιμα Αϋ 


