
Σφμφωνα με τα εδάφια τησ ΚΥΑ Αριθμ. 2421.1/21777/2020 – ΦΕΚ Τεφχοσ B’ 
1423/15.04.2020: 

Τι προβλζπεται για τη διαγραφή ςπουδαςτών από τισ  
Σχολζσ Λιμενικοφ για λόγουσ υγείασ 

8. Σφμφωνα με την περίπτωςη (β) τησ παραγράφου 8 του άρθρου 79 του ν. 
4504/2017, όπωσ ιςχφει, οι ςπουδαςτζσ των Σχολϊν Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και 
Δοκίμων Λιμενοφυλάκων που ειςάγονται ςε αυτζσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 
4186/2013, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, και διαγράφονται από αυτζσ για λόγουσ υγείασ 
ή υγειονομικήσ ακαταλληλότητασ μζχρι και την 15η Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκοφ 
ζτουσ, εγγράφονται για το ίδιο ακαδημαϊκό ζτοσ, ςτο πρϊτο ζτοσ ςπουδϊν τησ 
Σχολήσ ή Τμήματοσ επόμενησ προτίμηςήσ τουσ ςτο μηχανογραφικό δελτίο του ζτουσ 
ειςαγωγήσ τουσ, ςτη Σχολή από την οποία διαγράφονται. 

Η εγγραφή γίνεται μόνον αν είχαν ςυγκεντρϊςει βαθμολογία ίςη ή μεγαλφτερη με 
αυτή του τελευταίου υποψηφίου (βάςη) που ζχει ειςαχθεί ςτη ςυγκεκριμζνη Σχολή 
ή Τμήμα, το ίδιο ακαδημαϊκό ζτοσ. Η ειςαγωγή των ςπουδαςτϊν αυτϊν ςτη Σχολή ή 
Τμήμα επόμενησ προτίμηςησ γίνεται με απόφαςη του Υπουργοφ Παιδείασ και 
Θρηςκευμάτων, φςτερα από αίτηςη του ενδιαφερομζνου που υποβάλλεται το 
αργότερο μζςα ςε ζναν (1) μήνα από τη διαγραφή του. Η αίτηςη ςυνοδεφεται από 
αντίγραφο τησ απόφαςησ διαγραφήσ και τησ ςχετικήσ γνωμάτευςησ τησ Ανϊτατησ 
του Ναυτικοφ Υγειονομικήσ Επιτροπήσ (Α.Ν.Υ.Ε.). 

Όςοι διαγράφονται για λόγουσ υγείασ ή υγειονομικήσ ακαταλληλότητασ μετά τισ 15 
Νοεμβρίου, εγγράφονται ςε Σχολή ή Τμήμα επόμενησ προτίμηςήσ τουσ, υπό τισ 
ίδιεσ προχποθζςεισ το επόμενο ακαδημαϊκό ζτοσ από αυτό τησ διαγραφήσ τουσ. Η 
ειςαγωγή των ςπουδαςτϊν αυτϊν ςτο πρϊτο ζτοσ ςπουδϊν τησ Σχολήσ ή Τμήματοσ 
τησ επόμενησ προτίμηςησ του μηχανογραφικοφ τουσ δελτίου, για την οποία ζχουν 
ςυγκεντρϊςει βαθμολογία τουλάχιςτον ίςη με αυτήν του τελευταίου ειςαχθζντα 
ςτη Σχολή ή Τμήμα το ςυγκεκριμζνο ακαδημαϊκό ζτοσ, γίνεται με απόφαςη του 
Υπουργοφ Παιδείασ και Θρηςκευμάτων το επόμενο, από αυτό τησ διαγραφήσ τουσ, 
ακαδημαϊκό ζτοσ, η οποία εκδίδεται φςτερα από αίτηςη του ενδιαφερομζνου, που 
υποβάλλεται το πρϊτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου του επόμενου 
ακαδημαϊκοφ ζτουσ, από αυτό τησ διαγραφήσ του και ςυνοδεφεται απαραίτητα από 
αντίγραφο τησ απόφαςησ διαγραφήσ και τη ςχετική γνωμάτευςη τησ Α.Ν.Υ.Ε. 

9. Οι ςπουδαςτζσ που διαγράφονται ςφμφωνα με την προηγοφμενη παράγραφο, 
επιτρζπεται να ειςαχθοφν ςε Σχολή ή Τμήμα επόμενησ προτίμηςήσ τουσ για όλεσ 
τισ Σχολζσ ή Τμήματα, εκτόσ των Ανωτάτων Στρατιωτικϊν Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων 
(Α.Σ.Ε.Ι.), των Ανϊτερων Στρατιωτικϊν Σχολϊν Υπαξιωματικϊν (Α.Σ.Σ.Υ.), των Σχολϊν 
Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και των Σχολϊν τησ 
Αςτυνομικήσ και Πυροςβεςτικήσ Ακαδημίασ. 
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