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ΑΡΟΦΑΣΘ 

Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2015». 

Ο ΑΧΘΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΘΣ 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν. 1256/1982 «Για τθν πολυκεςία, τθν πολυαπαςχόλθςθ και τθν κακιζρωςθ 

ανωτάτου ορίου απολαβϊν ςτο δθμόςιο τομζα κακϊσ και για το Ελεγκτικό Συνζδριο, το Νομικό Συμβοφλιο του 

Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 65). 

2. Τισ διατάξεισ του Ν. 2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ45), όπωσ 

ιςχφει.  

3. Τισ διατάξεισ των άρκρων 5 και 6 του Ν. 3079/2002 «Κφρωςθ του Κϊδικα του Ρροςωπικοφ Λιμενικοφ Σϊματοσ» 

(Αϋ 311), όπωσ ιςχφει. 

4. Τισ διατάξεισ του Ν. 3454/2006 «Ενίςχυςθ τθσ οικογζνειασ και λοιπζσ διατάξεισ» (Αϋ 75), όπωσ ιςχφει. 

5. Τθ διάταξθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 2 του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωςθ ςυςτιματοσ προςλιψεων ςτο δθμόςιο 

τομζα και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 234). 

6. Τισ διατάξεισ του Ν. 3922/2011 «Σφςταςθ Αρχθγείου Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ και άλλεσ 

διατάξεισ» (Αϋ 35), όπωσ ιςχφει.  

7. Τισ διατάξεισ των παρ. 20, 21 και 22 του ζνατου άρκρου του Ν. 4057/2012 «Ρεικαρχικό Δίκαιο Δθμοςίων 

Ρολιτικϊν Διοικθτικϊν Υπαλλιλων και Υπαλλιλων Νομικϊν Ρροςϊπων Δθμοςίου Δικαίου» (Αϋ54).  

8. Τισ διατάξεισ του Ν. 4150/2013 «Αναςυγκρότθςθ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου και άλλεσ διατάξεισ» 

(Αϋ102). 

9. Τισ διατάξεισ του Ν. 4256/2014 «Τουριςτικά πλοία και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ92). 
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10.  Τισ διατάξεισ του άρκρου 28 του Ν. 4305/2014 «Ανοικτι διάκεςθ και περαιτζρω χριςθ εγγράφων, 

πλθροφοριϊν και δεδομζνων του δθμόςιου τομζα, τροποποίθςθ του N. 3448/2006 (Αϋ 57), προςαρμογι τθσ 

εκνικισ νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

περαιτζρω ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ, ρυκμίςεισ κεμάτων Ειςαγωγικοφ Διαγωνιςμοφ Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλεσ διατάξεισ» 

(Αϋ237). 

11. Τθ διάταξθ του άρκρου 52 του Ν. 4331/2015 «Μζτρα για τθν ανακοφφιςθ των Ατόμων με Αναπθρία (ΑμεΑ), τθν 

απλοποίθςθ τθσ λειτουργίασ των Κζντρων Ριςτοποίθςθσ Αναπθρίασ (ΚΕ.Ρ.Α.), καταπολζμθςθ τθσ ειςφοροδιαφυγισ 

και ςυναφι αςφαλιςτικά ηθτιματα και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ69). 

12. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 50/2001  «Κακοριςμόσ των προςόντων διοριςμοφ ςε κζςεισ φορζων του δθμόςιου τομζα» 

(Αϋ 39), όπωσ ιςχφει. 

13. Τισ διατάξεισ του άρκρου 90 του κϊδικα νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά Πργανα που 

κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του Ρ.Δ. 63/2005 (Αϋ 98). 

14. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 58/2012 «Κατθγορίεσ, ειδικότθτεσ, οργανικζσ κζςεισ προςωπικοφ Λιμενικοφ Σϊματοσ- 

Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ» (Αϋ 108), όπωσ ιςχφει. 

15. Τισ διατάξεισ του Κεφαλαίου ΛΑϋ του Ρ.Δ. 81/2012 «Λεραρχία, προαγωγζσ, μετατάξεισ, αποςτρατεία, ειδικζσ 

υποχρεϊςεισ και απαγορεφςεισ προςωπικοφ Λιμενικοφ Σϊματοσ- Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ» (Αϋ 139), όπωσ ιςχφει. 

16. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 103/2014 «Οργανιςμόσ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου» (Αϋ170). 

17. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 70/2015 «Αναςφςταςθ των Υπουργείων Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, Υποδομϊν, 

Μεταφορϊν και Δικτφων, Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων. Αναςφςταςθ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου 

και μετονομαςία ςε Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ. Μετονομαςία του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ, 

Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων ςε Υπουργείο Ραιδείασ, Ζρευνασ και Κρθςκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίασ, 

Υποδομϊν, Ναυτιλίασ και Τουριςμοφ ςε Υπουργείο Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ και του Υπουργείου 

Ραραγωγικισ Αναςυγκρότθςθσ, Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ ςε Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, 

Μεταφορά Γενικισ Γραμματείασ Βιομθχανίασ ςτο Υπουργείο Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ» (Αϋ114). 

18.  Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 73/2015 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν 

και Υφυπουργϊν» (Αϋ116). 

19. Τθν Αρικ. 42948/2003 Απόφαςθ Υπουργοφ Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ «Ρλιρωςθ 

κζςεων του Δθμόςιου Τομζα» (Βϋ 1854). 

20. Τθν Αρικμ. 2421.6-3/49130/24-12-2015 Απόφαςθ Υπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ «Κατάταξθ 

Δοκίμων Λιμενοφυλάκων» (Βϋ 2878) (ΑΔΑ: 7ΟΛΥ4653ΡΩ-ΤΝΗ). 

21. Τθν αρικ. ΔΛΡΡ/Φ.ΑΣ.2.0/75/24866/10 «Αναπροςαρμογι παραβόλου υποβολισ ενςτάςεωσ» (Βϋ 1958). 

22. Τθν αρικμ. πρωτ. ΔΛΡΡ/Φ.ΕΓΚ.5/101/17966/26-07-2013 εγκριτικι Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ του άρκρου 2 παρ. 1 

τθσ  Ρ.Υ.Σ. 33/2006 (Αϋ 280), όπωσ ιςχφει. 
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23. Τθν αρικμ. πρωτ. ΔΛΡΡ/Φ.ΕΓΚ.5/59/5798/09-04-2014 (ΟΚΘ ΕΡΑΝΑΛΘΨΘ 09/05/2014) εγκριτικι Απόφαςθ τθσ 

Επιτροπισ του άρκρου 2 παρ. 1 τθσ Ρ.Υ.Σ. 33/2006 (Αϋ 280), όπωσ ιςχφει. 

 

Α Ρ Ο Φ Α Σ Ι Η Ο Υ Μ Ε 

 

Ρροκθρφςςουμε διαγωνιςμό για τθν κατάταξθ ςτο Λιμενικό Σϊμα- Ελλθνικι Ακτοφυλακι (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) ςαράντα 

εννζα (49) ςυνολικά Δοκίμων Λιμενοφυλάκων. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αϋ 

ΚΑΤΑΝΟΜΘ ΘΕΣΕΩΝ 

1. Θ πλιρωςθ των  παραπάνω κζςεων κα γίνει ωσ εξισ: 

α. Κατθγορία Μθχανικϊν Ε.Ν.: τριάντα ζξι (36) κζςεισ, από υποψθφίουσ κατόχουσ Ρτυχίου 

Επαγγελματικοφ Λυκείου (ΕΡΑ.Λ.) ι Ρτυχίου Τεχνικοφ-Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου (Τ.Ε.Ε.) Βϋ 

ΚΥΚΛΟΥ (απόφοιτοι παλαιοτζρων ετϊν), ςτθν ειδικότθτα Μθχανικϊν του Εμπορικοφ Ναυτικοφ 

αντίςτοιχα.  

β. Κατθγορία Ειδικϊν Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Υποβρφχιοι Καταςτροφείσ, Καταδρομείσ, 

Αλεξιπτωτιςτζσ, Ρεηοναφτεσ): εννζα (09) κζςεισ, από υποψθφίουσ με Απολυτιριο Τίτλο 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, οι οποίοι είναι κάτοχοι μίασ εκ των ςυγκεκριμζνων ειδικοτιτων των 

Ενόπλων Δυνάμεων και υπθρζτθςαν με αυτιν ζωσ τθν απόλυςι τουσ.  

γ. Κατθγορία ιδιωτϊν που ςυμμετείχαν ενεργά ςε επιχειριςεισ για τθ διάςωςθ ατόμων ςτθ 

κάλαςςα ι ςτουσ χερςαίουσ χϊρουσ αρμοδιότθτασ του Λ.Σ και ιδιωτϊν που ςυμμετείχαν ενεργά 

ςτθν επιχείρθςθ διάςωςθσ των κινδυνευόντων ατόμων του ναυαγίου του «Εξπρζσ Σαμίνα» τθν 26θ 

Σεπτεμβρίου 2000: τζςςερισ (04) κζςεισ, από υποψθφίουσ κατόχουσ Απολυτθρίου Τίτλου 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 

2. Σε περίπτωςθ που, κατά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ του Κεφαλαίου ΛΑϋπαρ.2, προκφψει αρικμόσ κζςεων 

μιασ κατθγορίασ από τισ προκθρυχκείςεσ που δεν καλφπτεται οφτε από τουσ επιλαχόντεσ τθσ κατθγορίασ αυτισ, 

τότε οι κζςεισ αυτζσ ςυμπλθρϊνονται με απόφαςθ του Αρχθγοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ωσ ακολοφκωσ: 

α. Κενζσ κζςεισ κατθγορίασ «Λδιωτϊν που ςυμμετείχαν ενεργά ςε επιχειριςεισ για τθ διάςωςθ 

ατόμων ςτθ κάλαςςα ι ςτουσ χερςαίουσ χϊρουσ αρμοδιότθτασ του Λ.Σ. και ιδιωτϊν που ςυμμετείχαν 

ενεργά ςτθν επιχείρθςθ διάςωςθσ των κινδυνευόντων ατόμων του ναυαγίου του «Εξπρζσ Σαμίνα» 

τθν 26θ Σεπτεμβρίου 2000» ςυμπλθρϊνονται από υποψθφίουσ των κάτωκι κατθγοριϊν με τθν εξισ 

ςειρά προτεραιότθτασ και μζχρι καλφψεωσ των κενϊν κζςεων:   

«Μθχανικϊν Ε.Ν.», «Ειδικϊν Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Υποβρφχιοι Καταςτροφείσ, 

Καταδρομείσ, Αλεξιπτωτιςτζσ, Ρεηοναφτεσ)». 

β. Κενζσ κζςεισ κατθγορίασ «Ειδικϊν Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Υποβρφχιοι Καταςτροφείσ, 

Καταδρομείσ, Αλεξιπτωτιςτζσ, Ρεηοναφτεσ)» ςυμπλθρϊνονται από υποψθφίουσ των κάτωκι 

κατθγοριϊν με τθν εξισ ςειρά προτεραιότθτασ και μζχρι καλφψεωσ των κενϊν κζςεων:  
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«Μθχανικϊν Ε.Ν.», «Λδιωτϊν που ςυμμετείχαν ενεργά ςε επιχειριςεισ για τθ διάςωςθ ατόμων ςτθ 

κάλαςςα ι ςτουσ χερςαίουσ χϊρουσ αρμοδιότθτασ του Λ.Σ. και ιδιωτϊν που ςυμμετείχαν ενεργά 

ςτθν επιχείρθςθ διάςωςθσ των κινδυνευόντων ατόμων του ναυαγίου του «Εξπρζσ Σαμίνα» τθν 26θ 

Σεπτεμβρίου 2000». 

γ. Κενζσ κζςεισ κατθγορίασ «Μθχανικϊν Ε.Ν.» ςυμπλθρϊνονται από υποψθφίουσ των κάτωκι 

κατθγοριϊν με τθν εξισ ςειρά προτεραιότθτασ  και μζχρι καλφψεωσ των κενϊν κζςεων:  

«Ειδικϊν Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Υποβρφχιοι Καταςτροφείσ, Καταδρομείσ, 

Αλεξιπτωτιςτζσ, Ρεηοναφτεσ)», «Λδιωτϊν που ςυμμετείχαν ενεργά ςε επιχειριςεισ για τθ διάςωςθ 

ατόμων ςτθ κάλαςςα ι ςτουσ χερςαίουσ χϊρουσ αρμοδιότθτασ του Λ.Σ. και ιδιωτϊν που ςυμμετείχαν 

ενεργά ςτθν επιχείρθςθ διάςωςθσ των κινδυνευόντων ατόμων του ναυαγίου του «Εξπρζσ Σαμίνα» 

τθν 26θ Σεπτεμβρίου 2000». 

3. Οι υποψιφιοι ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ςε μία μόνο Κατθγορία από τισ αναφερόμενεσ 

ςτθν παροφςα προκιρυξθ.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ 

ΕΥΕΓΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Ροςοςτό δζκα τοισ εκατό (10%) του ςυνόλου των προκθρυχκζντων κζςεων, δθλ. τζςςερισ (04) κζςεισ 

καταλαμβάνονται από τισ ακόλουκεσ (ευεργετοφμενεσ) κατθγορίεσ υποψθφίων, ςφμφωνα με τθ ςειρά επιτυχίασ 

τουσ ςτο διαγωνιςμό και ανεξαρτιτωσ κατθγοριϊν: 

α. Ρολφτεκνουσ και τα τζκνα τουσ. 

β. Τα τζκνα των αναπιρων και κυμάτων πολζμου, κακϊσ και των αναπιρων ι κυμάτων ειρθνικισ 

περιόδου του προςωπικοφ του Λ.Σ., που είναι ςτθν ενζργεια ι ζχει ςυνταξιοδοτθκεί για το λόγο αυτό. 

γ. Τα τζκνα των αναγνωριςμζνων ωσ αγωνιςτϊν τθσ Εκνικισ Αντίςταςθσ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα 

νομοκεςία. 

2. Ροςοςτό τζςςερα τοισ εκατό (4%) του ςυνόλου των προκθρυχκζντων κζςεων, δθλ. μία (01) κζςθ, 

καταλαμβάνεται από γονζα τριϊν τζκνων και τζκνο του, ςφμφωνα με τθ ςειρά επιτυχίασ του ςτο διαγωνιςμό και 

ανεξαρτιτωσ κατθγοριϊν. Τθν ιδιότθτα αυτι αποκτοφν [άρκρο 3 Ν. 3454/06 (ΦΕΚ Αϋ75)]: 

α. Γονζασ ι γονείσ που ζχουν τθ γονικι μζριμνα και επιμζλεια τριϊν παιδιϊν από τον ίδιο ι 

διαφορετικοφσ γάμουσ ι νομίμωσ αναγνωριςκζντων ι υιοκετθμζνων ι εκτόσ γάμου γεννθκζντων τα 

οποία είναι: άγαμα και δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το εικοςτό τρίτο (23ο) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ ι φοιτοφν ςε 

αναγνωριςμζνεσ τριτοβάκμιεσ ςχολζσ πανεπιςτθμιακισ και τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ και αναγνωριςμζνα 

εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ ι εκπλθρϊνουν τισ ςτρατιωτικζσ τουσ 

υποχρεϊςεισ και δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το εικοςτό πζμπτο (25ο) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ και  

β. τα τζκνα αυτϊν, με τισ ίδιεσ προχποκζςεισ.  

Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τζκνα με οποιαδιποτε αναπθρία ςε ποςοςτό εξιντα επτά τοισ εκατό (67%) 

και άνω ιςοβίωσ, ανεξαρτιτωσ θλικίασ και οικογενειακισ κατάςταςθσ. 
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3. Κατά τον κακοριςμό του αρικμοφ των κζςεων που αντιςτοιχεί ςτα ποςοςτά των παραγράφων 1 και 2 του 

παρόντοσ Κεφαλαίου, δεν λαμβάνονται υπόψθ τα κλαςματικά υπόλοιπα. Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα οριηόμενα ςτθν 

περ. γ παρ. 2 άρκρ. 6 του ν.3079/2002, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

4. Δικαίωμα ειςαγωγισ ςτθ Σχολι Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, χωρίσ διαγωνιςμό, ζχουν: 

α.  Οι διατελοφντεσ ςε χθρεία ςφηυγοι του προςωπικοφ του Λ.Σ. που απεβίωςε κατά τθν εκτζλεςθ διατεταγμζνθσ 

υπθρεςίασ ι εξ αιτίασ αυτισ, εφόςον ζχουν ςτθ ηωι ζνα τουλάχιςτον τζκνο. 

 β.    Ζνα τζκνο αποβιϊςαντοσ ςτρατιωτικοφ Λ.Σ. κατά τθν εκτζλεςθ διατεταγμζνθσ υπθρεςίασ ι εξ αιτίασ αυτισ 

ανάλογα με τα προςόντα του, ανεξαρτιτωσ βακμολογίασ τίτλου ςπουδϊν και μζχρι θλικίασ τριάντα ετϊν (δθλ. 

να ζχουν γεννθκεί από 01-01-1985 και μετά) και εφόςον δεν αςκικθκε το δικαίωμα πρόςλθψθσ ςτο Λ.Σ. ωσ 

Λιμενοφφλακα ι ςτο πρϊθν Υπουργείο Εμπορικισ Ναυτιλίασ, Αιγαίου και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ (πρϊθν ΥΕΝ) ι 

ςτα εποπτευόμενα από αυτό Ν.Ρ.Δ.Δ. ωσ Διοικθτικόσ Υπάλλθλοσ, από τον γονζα του (ςφηυγο αποβιϊςαντοσ).  

γ.  Με τισ ίδιεσ προχποκζςεισ, ςφηυγοι, άντρεσ και γυναίκεσ, ι ζνα τζκνο ςτρατιωτικοφ Λ.Σ. που κατζςτθ 

ανάπθροσ ςυνεπεία τραυματιςμοφ ι αςκζνειασ ςε ποςοςτό άνω του 67% κατά τθν εκτζλεςθ διατεταγμζνθσ 

υπθρεςίασ και ζνεκα αυτισ. Θ ςυνδρομι των προχποκζςεων και των αιτιϊν τθσ αναπθρίασ προκφπτει από 

πόριςμα Ζνορκθσ Διοικθτικισ Εξζταςθσ. Θ αναπθρία διαπιςτϊνεται από τθν Ανϊτατθ Ναυτικοφ Υγειονομικι 

Επιτροπι. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γϋ 

ΓΕΝΙΚΑ ΡΟΣΟΝΤΑ ΥΡΟΨΘΦΙΩΝ 

1. Οι υποψιφιοι, πζραν των αναφερομζνων ςτο Κεφάλαιο Αϋ προςόντων,  πρζπει: 

α. Να είναι Ζλλθνεσ πολίτεσ, εγγεγραμμζνοι ςτα Μθτρϊα ι Δθμοτολόγια τθσ Χϊρασ.  

β. Nα μθν ζχουν υπερβεί το 27ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ (δθλ. να ζχουν γεννθκεί από τθν 01-01-1988 και μετά), 

κατ’ εφαρμογή τησ διατάξεωσ του άρθρου 52 του Ν. 4331/2015, ενϊ ειδικά οι ςυμμετζχοντεσ ενεργά ςτθν 

επιχείρθςθ διάςωςθσ των κινδυνευόντων ατόμων του ναυαγίου του «Εξπρζσ Σαμίνα» τθν 26θ Σεπτεμβρίου 2000, 

να μθν ζχουν υπερβεί το 40ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ (δθλ. να ζχουν γεννθκεί από 01-01-1975 και μετά).  

γ. Οι άνδρεσ να ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ, χωρίσ να ζχουν απαλλαγεί νόμιμα από 

αυτζσ. Δεν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό όςοι για λόγουσ ςυνείδθςθσ αρνοφνται να 

εκπλθρϊςουν τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ ςφµφωνα µε τθ νοµοκεςία *αρκ.59-65 του Ν. 3421/2005 (Α' 

302), όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και ιςχφει+. 

δ. Να είναι κάτοχοι απολυτθρίου τίτλου δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ (τφπου Λυκείου), με ελάχιςτο όριο 

γενικοφ βακμοφ απολυτθρίου το δζκα (10).  

Από το ελάχιςτο όριο γενικοφ βακμοφ απολυτθρίου, εξαιροφνται οι υποψιφιοι τθσ Κατθγορίασ (γ) τθσ παρ. 1 

του Κεφαλαίου Αϋ τθσ παροφςθσ.  
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Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό και τθ διαδικαςία επιλογισ, οι απολυτιριοι τίτλοι δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ όλων των υποψθφίων, πρζπει να είναι τριετοφσ φοίτθςθσ για τα θμεριςια Λφκεια, ι τετραετοφσ 

για τα εςπερινά Λφκεια ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 6 του Ν. 1566/1985. 

ε. Να ζχουν τουλάχιςτον καλι γνϊςθ (Β2) τθσ αγγλικισ ι γαλλικισ ι ιταλικισ ι γερμανικισ ι ιςπανικισ 

γλϊςςασ. 

ςτ. Να ζχουν γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ ςτα αντικείμενα: (1) επεξεργαςία κειμζνων, (2) υπολογιςτικά φφλλα και (3) 

υπθρεςίεσ διαδικτφου. 

η. Να πλθροφν τισ προχποκζςεισ υγειονομικισ καταλλθλότθτασ, που διαπιςτϊνονται από τθν Ανωτάτθ του 

Ναυτικοφ Υγειονομικι Επιτροπι (ΑΝΥΕ), ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ για τθ ςωματικι ικανότθτα 

υποψθφίων των Σχολϊν των Μονίμων Υπαξιωματικϊν του Ρολεμικοφ Ναυτικοφ, όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει. Ειδικά κακορίηεται ότι οι άνδρεσ υποψιφιοι πρζπει να ζχουν ανάςτθμα τουλάχιςτον 1,70 μ. και οι 

γυναίκεσ τουλάχιςτον 1,60 μ. αμφότεροι χωρίσ υποδιματα. 

Από τα προαναφερόμενα απαιτοφμενα ελάχιςτα όρια αναςτιματοσ, εξαιροφνται οι υποψιφιοι τθσ Κατθγορίασ 

(γ) τθσ παρ. 1 του Κεφαλαίου Αϋ τθσ παροφςθσ.  

θ. Να μθν ζχουν καταδικαςτεί ςε οποιοδιποτε βακμό:  

(1) για τζλεςθ ι απόπειρα τζλεςθσ κακουργιματοσ ςε οποιαδιποτε ποινι. 

(2) για τζλεςθ ι απόπειρα τζλεςθσ των αδικθμάτων: ανυποταξίασ, λιποταξίασ, προςβολισ του 

πολιτεφματοσ, προδοςίασ τθσ χϊρασ, προςβολισ κατά τθσ πολιτειακισ εξουςίασ, τρομοκρατικϊν πράξεων, 

φυλετικϊν διακρίςεων, προςβολισ κατά τθσ ελεφκερθσ άςκθςθσ των πολιτικϊν δικαιωμάτων, 

παραχάραξθσ, κιβδθλείασ, ψευδορκίασ, ψευδοφσ καταμινυςθσ, ψευδοφσ ανωμοτί κατάκεςθσ, ψευδοφσ 

βεβαίωςθσ, ανκρωποκτονίασ, επαιτείασ, αλθτείασ, καταπίεςθσ, περί ναρκωτικϊν, λακρεμπορίασ, όπλων και 

πυρομαχικϊν και τυχερϊν παιχνιδιϊν, παράνομθσ αλιείασ, κλοπισ, υπεξαίρεςθσ (κοινισ και ςτθν 

Υπθρεςία), εκβίαςθσ, απάτθσ, πλαςτογραφίασ, πλαςτογραφίασ πιςτοποιθτικοφ, δωροδοκίασ ι δωρολθψίασ, 

απιςτίασ περί τθν Υπθρεςία, παράβαςθσ κακικοντοσ, ςυκοφαντικισ δυςφιμθςθσ, οποιουδιποτε κατά τθσ 

γενετιςιασ ελευκερίασ ι οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ. 

(3) για οποιοδιποτε ζγκλθμα του Στρατιωτικοφ Ροινικοφ Κϊδικα. 

(4) για τζλεςθ ι απόπειρα τζλεςθσ οποιουδιποτε άλλου εγκλιματοσ από δόλο ςε ποινι φυλάκιςθσ 

τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν.  

κ. Να μθ διϊκονται ωσ φυγόποινοι ι φυγόδικοι για τα παραπάνω αδικιματα. 

ι. Να μθν ζχουν ςτερθκεί των πολιτικϊν τουσ δικαιωμάτων ζςτω και αν ζχει λιξει ο χρόνοσ που ορίςτθκε για τθ 

ςτζρθςι τουσ. 

ια. Να μθν τελοφν υπό ςτερθτικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ  (πλιρθ ι μερικι) είτε υπό επικουρικι δικαςτικι 

ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι), είτε υπό ςυνδυαςμό των δφο προθγουμζνων. 
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2. Υποψιφιοι, που ζχουν παραπεμφκεί ςε δίκθ για τα αδικιματα τθσ περ. θ τθσ παρ. 1 μποροφν να ςυμμετάςχουν 

ςτο διαγωνιςμό, αλλά δεν κατατάςςονται ςτο Σϊμα αν μζχρι τθν προκακοριςμζνθ θμερομθνία κατάταξθσ των 

επιτυχόντων ςτθ Σχολι Λιμενοφυλάκων, δεν ζχει εκδοκεί αμετάκλθτθ ακωωτικι απόφαςθ.  

Ο όροσ καταδίκθ περιλαμβάνει και τθν καταδίκθ ςε ςωφρονιςμό για τα παραπάνω εγκλιματα. 

Σθμειϊνεται ότι θ απονομι χάριτοσ δεν αίρει το κϊλυμα του υποψθφίου από ποινικι καταδίκθ, εφόςον μζχρι τθν 

τελευταία θμζρα υποβολισ των αιτιςεων δεν ζχει εκδοκεί το κατά το άρκρο 47 παρ. 1 του Συντάγματοσ Ρ.Δ. που 

αίρει το ςχετικό κϊλυμα. 

Ρερί αναςτολισ εκτζλεςθσ ποινισ υπό όρο ιςχφουν τα οριςκζντα ςτα άρκρα 99-104 του Ροινικοφ Κϊδικα. 

3. Θ ζλλειψθ κωλυμάτων των υποψθφίων, πλθν όςων ορίηονται διαφορετικά ςτθν παροφςα, πρζπει να 

ςυντρζχουν τόςο κατά τθν θμερομθνία εκπνοισ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων, όςο και κατά τον 

χρόνο κατάταξισ τουσ ςτο Λιμενικό Σϊμα- Ελλθνικι Ακτοφυλακι.  

4. Οι υποψιφιοι πρζπει να κατζχουν τα απαιτοφμενα προςόντα/ιδιότθτεσ (π.χ. τίτλοσ ςπουδϊν, τίτλοσ ξζνθσ 

γλϊςςασ) τουλάχιςτον μζχρι τθν θμερομθνία εκπνοισ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δϋ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

1. Πςοι ζχουν τα απαιτοφμενα προςόντα τθσ παροφςασ και επικυμοφν να καταταγοφν ωσ Δόκιμοι Λιμενοφφλακεσ 

πρζπει να υποβάλουν για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο διαγωνιςμό, ςφμφωνα με τα κατωτζρω οριηόμενα, τα εξισ 

δικαιολογθτικά: 

α. Υπογεγραμμζνθ Αίτθςθ ςυμμετοχισ – Υπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986, όπωσ ιςχφει, ωσ 

επιςυναπτόμενο Υπόδειγμα, ςτθν οποία μεταξφ άλλων κα δθλϊνουν ότι ζχουν όλα τα προςόντα που 

αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ, ότι τα αναφερόμενα ςτθν αίτθςι τουσ ςτοιχεία είναι αλθκι, κακϊσ και ότι δεν 

ζχουν υποβάλει άλλθ αίτθςθ για τθν ίδια προκιρυξθ. Ανυπόγραφθ Αίτθςθ δεν κα γίνεται δεκτι, ενϊ ςε 

περίπτωςθ που δεν υποβλθκεί αυτοπροςϊπωσ ςτθν αρμόδια Επιτροπι από τον ίδιο τον υποψιφιο, κακϊσ και 

ςε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ, τότε κα πρζπει να φζρει και κεϊρθςθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ 

του από οποιαδιποτε διοικθτικι αρχι ι Κζντρο Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν (ΚΕΡ) ι Αςτυνομικι ι Λιμενικι Αρχι. 

β. Δφο (02) πρόςφατεσ ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ τφπου διαβατθρίου. 

γ. Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότθτάσ τουσ (2 όψεισ).  

δ. Ραράβολο δζκα (10) ευρϊ με τα ςτοιχεία του υποψθφίου. Για τθν αναγραφι του (μοναδικοφ) κωδικοφ 

παραβόλου/πλθρωμισ ςτο ςχετικό πεδίο τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ τουσ, οι υποψιφιοι πρζπει πριν από τθν 

υποβολι αυτισ να προβοφν ςτθν υποβολι αιτιματοσ χοριγθςθσ θλεκτρονικοφ παραβόλου ςτθ διαδικτυακι 

πφλθ τθσ Γ.Γ.Ρ.Σ. (www.gsis.gr), ςτθν θλεκτρονικι υπθρεςία e-παράβολο, ςυμπλθρϊνοντασ, μεταξφ άλλων και τα 

ακόλουκα: 

 ςτο πεδίο Φορζασ Δθμοςίου: Υπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου/ Λοιπζσ Υπθρεςίεσ, 

http://www.gsis.gr/
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 ςτο πεδίο Κατθγορία Ραραβόλου: Διαγωνιςμόσ κατάταξθσ προςωπικοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και   

 ςτο πεδίο Τφποσ Ραραβόλου: Διαγωνιςμόσ κατάταξθσ προςωπικοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

Κατά τθν επιλογι του Τφπου Ραραβόλου κα εμφανιςκεί αυτόματα και το ποςό των δζκα (10) ευρϊ.  

Ακολοφκωσ, ο υποψιφιοσ κα πρζπει να προβεί ζγκαιρα ςτθν πλθρωμι του παραβόλου *με Ριςτωτικι ι 

Χρεωςτικι κάρτα Ελλθνικϊν Τραπεηϊν (Μόνο για πιςτοποιθμζνουσ Χριςτεσ TaxisNet) ι ςε όλεσ τισ Τράπεηεσ και 

τα ΕΛΤΑ+, άλλωσ θ αίτθςθ δεν κα λαμβάνεται υπ’ όψιν και ο υποψιφιοσ κα αποκλείεται του διαγωνιςμοφ. 

ε. Τίτλο ςπουδϊν (απολυτιριο τίτλο ι αποδεικτικό απολφςεωσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ), ωσ παράγραφο 

2 του παρόντοσ Κεφαλαίου, ςτον οποίο να αναγράφεται ο ακριβισ βακμόσ, θ θμερομθνία και το ζτοσ κτιςθσ 

αυτοφ.  

Σε περίπτωςθ που ο βακμόσ εκφράηεται με αξιολογικό χαρακτθριςμό ι με ακζραιο αρικμό, πρζπει να 

υποβλθκεί και βεβαίωςθ τθσ οικείασ ςχολισ για τον ακριβι αρικμθτικό βακμό, με δφο δεκαδικά ψθφία.  

Εάν ο τίτλοσ ζχει αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι απαιτείται: 

Για τίτλουσ Δευτεροβάκμιασ μθ τεχνικισ ι μθ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ απαιτείται βεβαίωςθ ιςοτιμίασ από 

τθν αρμόδια Διεφκυνςθ του Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ και Κρθςκευμάτων και για τεχνικι και 

επαγγελματικι εκπαίδευςθ αλλοδαπισ, πράξθ ιςοτιμίασ και κατάταξθσ τθσ επιτροπισ Ιςοτιμιϊν του Ο.Ε.Ε.Κ ι 

του Ε.ΟΡ.Ρ. ι του  Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ. και βεβαίωςθ αντιςτοιχίασ βακμοφ από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ του 

Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ και Κρθςκευμάτων ςε εικοςάβακμθ κλίμακα (0-20). 

Αν ο τίτλοσ απόλυςθσ προζρχεται από ξενόγλωςςο ςχολείο που λειτουργεί ςτθν Ελλάδα, πρζπει να είναι 

κεωρθμζνοσ, από τθν οικεία Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ωσ προσ τθ γνθςιότθτά του και ωσ προσ 

τθ νομιμότθτα λειτουργίασ του ςχολείου αυτοφ. Σε κάκε περίπτωςθ υποβάλλεται και βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ 

Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ και Κρθςκευμάτων, για τθν 

ιςοτιμία του τίτλου απόλυςθσ με τουσ αντίςτοιχουσ ελλθνικοφσ. 

ςτ. Τίτλο ξζνθσ γλϊςςασ ςυνοδευόμενο από επίςθμθ μετάφραςι του ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Για τθν απόδειξθ 

γνϊςθσ τθσ αγγλικισ ι γαλλικισ ι ιταλικισ ι γερμανικισ ι ιςπανικισ γλϊςςασ επιπζδου αρίςτου, πολφ καλοφ 

και καλοφ, υποβάλουν τουσ αντίςτοιχουσ τίτλουσ που αναφζρονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ τθσ παροφςασ. 

η. Θ γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ ςτα αντικείμενα: (1) επεξεργαςίασ κειμζνων, (2) υπολογιςτικϊν φφλλων και (3) 

υπθρεςιϊν διαδικτφου, αποδεικνφεται ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ τθσ παροφςασ. 

θ. Οι υποψιφιοι των παρακάτω περιπτϊςεων πρζπει να προςκομίςουν απαραιτιτωσ και τα ακόλουκα 

ςυμπλθρωματικά δικαιολογθτικά προσ απόδειξθ των ΕΙΔΙΚΩΝ ΡΟΣΟΝΤΩΝ που απαιτοφνται αντίςτοιχα: 

Μθχανικϊν Ε.Ν.: Ρτυχίο Επαγγελματικοφ Λυκείου (ΕΡΑ.Λ.) ι Ρτυχίο Τεχνικοφ-Επαγγελματικοφ 

Εκπαιδευτθρίου (Τ.Ε.Ε.) Βϋ ΚΥΚΛΟΥ (για τουσ αποφοίτουσ παλαιοτζρων ετϊν), ωσ παράγραφο 2 του 

παρόντοσ Κεφαλαίου, ςτθν ειδικότθτα Μθχανικϊν του Εμπορικοφ Ναυτικοφ αντίςτοιχα. 
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Κατθγορία Ειδικϊν Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Υποβρφχιοι Καταςτροφείσ, Καταδρομείσ, 

Αλεξιπτωτιςτζσ, Ρεηοναφτεσ):  

i. Ριςτοποιθτικό ςτρατολογικισ κατάςταςθσ και αποδεικτικό των ειδικοτιτων αυτϊν από τισ Ζνοπλεσ 

Δυνάμεισ (εφόςον απονζμεται) από το οποίο να προκφπτει ότι υπθρζτθςαν ςτισ Ε.Δ. μζχρι τθν απόλυςι 

τουσ με τθν ειδικότθτα αυτι και 

ii. Υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986, όπωσ ιςχφει, ότι ζχουν λάβει γνϊςθ ότι κα φοιτιςουν 

ςε Ειδικά Σχολεία και κα υπθρετιςουν ςε Υπθρεςίεσ τθσ Ειδικότθτάσ τουσ τουλάχιςτον επί δεκαετία, 

εφόςον οι υπθρεςιακζσ ανάγκεσ το επιβάλλουν. 

Κατθγορία ιδιωτϊν που ςυμμετείχαν ενεργά ςε επιχειριςεισ για τθ διάςωςθ ατόμων ςτθ κάλαςςα ι 

ςτουσ χερςαίουσ χϊρουσ αρμοδιότθτασ του Λ.Σ. και ιδιωτϊν που ςυμμετείχαν ενεργά ςτθν επιχείρθςθ 

διάςωςθσ των κινδυνευόντων ατόμων του ναυαγίου του «Εξπρζσ Σαμίνα» τθν 26θ Σεπτεμβρίου 2000, ωσ 

ακολοφκωσ :  

(i) Ιδιϊτεσ που ςυμμετείχαν ενεργά ςε επιχειριςεισ για τθ διάςωςθ ατόμων ςτθ κάλαςςα ι ςτουσ 

χερςαίουσ χϊρουσ αρμοδιότθτασ του Λ.Σ. ειςάγονται χωρίσ εξετάςεισ μετά από αίτθςι τουσ εφόςον ζχουν 

ςυμμετάςχει ενεργά ςε επιχειριςεισ που ςυντονίηονται από το Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ 

Ρολιτικισ (πρϊθν Υπουργείο Εμπορικισ Ναυτιλίασ) ι και τισ Λιμενικζσ Αρχζσ τθσ χϊρασ, πλθν Υπαλλιλων 

Λιμζνοσ, για διάςωςθ κινδυνευόντων ατόμων ςτθ κάλαςςα ι ςτουσ χερςαίουσ χϊρουσ αρμοδιότθτασ του 

Λ.Σ., εκκζτοντασ αποδεδειγμζνα τθ ηωι τουσ ςε κίνδυνο, με τθν προχπόκεςθ ότι διακζτουν τα 

προβλεπόμενα από τισ οικείεσ διατάξεισ προςόντα, πλθν του ορίου αναςτιματοσ και του βακμοφ 

απολυτθρίου. 

Οι υποψιφιοι κα προςκομίηουν αντίγραφο πορίςματοσ Ζνορκθσ Διοικθτικισ Εξζταςθσ (Ε.Δ.Ε.), που 

διενεργικθκε ι πρόκειται να διενεργθκεί μετά τθν υποβολι ςχετικοφ αιτιματοσ και περατϊνεται εντόσ 

προκεςμίασ δεκαπζντε (15) θμερϊν, για τθ διαπίςτωςθ των προχποκζςεων τθσ παρ. 8 του άρκρου 6 του ν. 

3079/2002, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 2 του ν. 3569/2007 και ςυμπλθρϊκθκε με το άρκρο 11 του 

ν. 3752/2009, όπωσ αυτό τροποποιικθκε με τθν παρ. 23 του άρκρου 80 του ν. 4009/2011. 

(ii) Ιδιϊτεσ που ςυμμετείχαν ενεργά ςτθν επιχείρθςθ διάςωςθσ των κινδυνευόντων ατόμων του 

ναυαγίου του «Εξπρζσ Σαμίνα», ειςάγονται χωρίσ εξετάςεισ και ακλθτικζσ δοκιμαςίεσ, με τθν προχπόκεςθ 

ότι διακζτουν τα προβλεπόμενα από τισ οικείεσ διατάξεισ προςόντα και όπωσ κατά τα λοιπά ορίηεται ςτθν 

προθγοφμενθ παράγραφο (i). Επιπρόςκετα πρζπει να υποβάλουν και υπεφκυνθ διλωςθ ότι ζλαβαν γνϊςθ 

επί όλων των όρων – προχποκζςεων ςυμμετοχισ τουσ ςτο διαγωνιςμό τουσ οποίουσ και αποδζχονται 

κακϊσ και ότι εξακολουκεί να ιςχφει θ υποβλθκείςα κατά το ζτοσ 2009 αίτθςι τουσ.  

Επιςθμαίνεται ότι εάν ο αρικμόσ των υποψθφίων (i) και (ii) περιπτϊςεων τθσ εν λόγω κατθγορίασ είναι 

μεγαλφτεροσ του αρικμοφ των κζςεων τθσ περ. (γ) τθσ παρ. 1 του Κεφαλαίου Αϋ  τθσ παροφςθσ, λαμβάνεται 

υπόψθ για τθν επιλογι κατά ςειρά προτεραιότθτασ, ο βακμόσ του απολυτθρίου δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, 

ςε περίπτωςθ δε ιςοβακμίασ διενεργείται κλιρωςθ μεταξφ των υποψθφίων.  
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κ. Οι υποψιφιοι που ανικουν ςτισ κατθγορίεσ των Ευεργετικϊν Διατάξεων του Κεφαλαίου Βϋ τθσ παροφςθσ , 

εφόςον δθλϊνουν ότι επικυμοφν να κάνουν χριςθ του ςχετικοφ ευεργετιματοσ, υποβάλλουν απαραιτιτωσ και 

τα ακόλουκα, κατά περίπτωςθ, ςυμπλθρωματικά δικαιολογθτικά: 

(1) ΡΟΛΥΤΕΚΝΟΛ ΚΑΛ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥΣ:   

Ριςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ, ςυνοδευόμενο από Βεβαίωςθ/Ριςτοποιθτικό κυρωμζνο από τθν 

Ανωτάτθ Συνομοςπονδία Ρολυτζκνων (με τθ ςφραγίδα «τυγχάνει ζγκυρο» και εντόσ τθσ διάρκειασ ιςχφοσ 

κατά τθν υποβολι).  

(2) ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΑΝΑΡΘΩΝ ΚΑΛ ΚΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΕΜΟΥ ΚΑΚΩΣ ΚΑΛ ΑΝΑΡΘΩΝ Θϋ ΚΥΜΑΤΩΝ  ΕΛΘΝΛΚΘΣ 

ΡΕΛΟΔΟΥ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΛΚΟΥ Λ.Σ. ΡΟΥ ΕΛΝΑΛ ΣΤΘΝ ΕΝΕΓΕΛΑ Ι ΕΧΕΛ ΣΥΝΤΑΞΛΟΔΟΤΘΚΕΛ ΓΛΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ:  

(α) Βεβαίωςθ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ ότι θ οικογζνεια του υποψθφίου ςυνταξιοδοτείται 

για τον ανωτζρω λόγο ι Υπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 του Ν. 1599/86 του ςυνταξιοδοτοφμενου, 

ςτθν οποία αναφζρεται ο αρικμόσ, θ χρονολογία ζκδοςθσ και το όργανο που εξζδωςε τθν πράξθ 

ςυνταξιοδότθςθσ, μαηί με το απόκομμα τθσ επιταγισ καταβολισ τθσ ςφνταξθσ κατά τον τελευταίο, πριν 

από τθν υποβολι τθσ διλωςθσ, μινα και 

(β) Ριςτοποιθτικό του οικείου Διμου ι Κοινότθτασ για τθν οικογενειακι τουσ κατάςταςθ ι ςχετικι 

Υπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 του Ν 1599/86. 

(3) ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΑΝΑΓΝΩΛΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΑΓΩΝΛΣΤΩΝ ΕΚΝΛΚΘΣ ΑΝΤΛΣΤΑΣΘΣ, ΒΑΣΕΛ ΤΘΣ ΛΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΚΕΣΛΑΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΟΝΟ ΕΚΔΟΣΘΣ ΤΘΣ ΡΑΟΥΣΑΣ:  

(α) Ριςτοποιθτικό τθσ Διεφκυνςθσ Εφζδρων Ρολεμιςτϊν Αναπιρων, Κυμάτων και Αγωνιςτϊν 

(ΔΕΡΑΚΑ) ι τθσ οικείασ Νομαρχίασ ότι ο πατζρασ ι θ μθτζρα του υποψθφίου ζχει αναγνωριςτεί ωσ 

αγωνιςτισ Εκνικισ Αντίςταςθσ και 

(β) Ριςτοποιθτικό του οικείου Διμου ι Κοινότθτασ για τθν οικογενειακι τουσ κατάςταςθ ι ςχετικι 

Υπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 του Ν 1599/86. 

(4) ΓΟΝΕΛΣ ΤΛΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΛ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥΣ:  

Ριςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του διμου ι τθσ κοινότθτασ, που περιζχει όλα τα γεγονότα των 

οποίων θ ςυνδρομι αποτελεί προχπόκεςθ για τθν κατά νόμο κτιςθ τθσ ιδιότθτασ του τρίτεκνου γονζα ι 

τζκνου τρίτεκνθσ οικογζνειασ (άρκρο 3, Ν. 3454/2006). 

Εκτόσ από το πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ απαιτείται επιπλζον: 

(α) Σε περίπτωςθ αναπθρίασ τζκνου ςε ποςοςτό εξιντα επτά τοισ εκατό (67%) και άνω ιςοβίωσ, 

ανεξαρτιτωσ θλικίασ και οικογενειακισ κατάςταςθσ, πιςτοποιθτικό από τον οικείο φορζα με το οποίο 

να βεβαιϊνεται θ ανωτζρω αναπθρία. 

(β) Για τθν απόδειξθ τθσ ςπουδαςτικισ ιδιότθτασ του ίδιου του υποψθφίου ι του τζκνου ι αδελφοφ 

του υποψθφίου, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, βεβαίωςθ αναγνωριςμζνθσ τριτοβάκμιασ ςχολισ 

πανεπιςτθμιακισ και τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ και αναγνωριςμζνων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων τθσ 

θμεδαπισ ι αλλοδαπισ από τθν οποία να προκφπτει το χρονικό διάςτθμα ςπουδϊν, κακϊσ και θ 

φοιτθτικι ιδιότθτα αυτοφ. 

ΑΔΑ: 64ΧΦ4653ΠΩ-7ΓΓ



 11 

(γ) Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ι το τζκνου αυτοφ ι αδελφόσ του υποψθφίου, ανάλογα με τθν 

περίπτωςθ, διανφει τθν ςτρατιωτικι του κθτεία, βεβαίωςθ των αρμόδιων αρχϊν. 

(δ) Στισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ ζχει επζλκει ακφρωςθ του γάμου των γονζων υποψθφίων ι 

διαηφγιο ι διακοπι τθσ ζγγαμθσ ςυμβίωςθσ ι ζνα ι περιςςότερα από τα τζκνα ζχουν γεννθκεί χωρίσ 

γάμο των γονζων τουσ, ο υποψιφιοσ ωσ γονζασ ι ωσ τζκνο τρίτεκνθσ οικογζνειασ, που ςυμμετζχει ςτθ 

διαγωνιςτικι διαδικαςία πρζπει να προςκομίςει αποδεικτικά ςτοιχεία (επικυρωμζνα αντίγραφα των 

δικαςτικϊν αποφάςεων ι άλλων πράξεων) από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ο ίδιοσ ι ο γονζασ του 

ζχει αποκτιςει ι διατθρεί τθν γονικι μζριμνα και επιμζλεια των ωσ άνω τζκνων. 

(5) ΔΛΑΤΕΛΟΥΝΤΕΣ ΣΕ ΧΘΕΛΑ ΣΥΗΥΓΟΛ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΛΚΟΥ Λ.Σ. ΡΟΥ ΑΡΕΒΛΩΣΕ ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘ 

ΔΛΑΤΕΤΑΓΜΕΝΘΣ ΥΡΘΕΣΛΑΣ Θ ΕΞΑΛΤΛΑΣ ΑΥΤΘΣ 

(α) Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ ι 

βεβαίωςθ τθσ Διεφκυνςθσ Συντάξεων του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ. 

(β) Ριςτοποιθτικό του οικείου Διμου ι Κοινότθτασ για τθν οικογενειακι τουσ κατάςταςθ ι ςχετικι 

Υπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 του Ν 1599/86. 

(6) ΤΕΚΝΟ ΑΡΟΒΛΩΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΤΛΩΤΛΚΟΥ Λ.Σ. ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΔΛΑΤΕΤΑΓΜΕΝΘΣ ΥΡΘΕΣΛΑΣ Θϋ ΕΞΑΛΤΛΑΣ 

ΑΥΤΘΣ:  

(α) Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ και 

(β) Ριςτοποιθτικό του οικείου Διμου ι Κοινότθτασ για τθν οικογενειακι τουσ κατάςταςθ ι ςχετικι 

Υπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 του Ν 1599/86 και 

(γ) Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ ότι ο εν 

χθρεία γονζασ δεν υπθρετεί ωσ Λιμενοφφλακασ ι ωσ Διοικθτικόσ υπάλλθλοσ με οποιαδιποτε ςχζςθ 

εργαςίασ ςτο Υπουργείο ι ςτα εποπτευόμενα από αυτό ΝΡΔΔ, ι ότι δεν ειςιχκθ ςε παραγωγικι Σχολι 

του Λ.Σ. άλλο τζκνο του αποβιϊςαντοσ ςτρατιωτικοφ Λ.Σ.,  ζνεκα των ευεργετικϊν διατάξεων που 

παρζχονται ςτον «Κϊδικα Ρροςωπικοφ Λιμενικοφ Σϊματοσ» (άρκρο 6 Ν. 3079/2002, όπωσ ιςχφει). 

(7) ΣΥΗΥΓΟΣ Θϋ ΤΕΚΝΟ ΣΤΑΤΛΩΤΛΚΟΥ Λ.Σ. Ο ΟΡΟΛΟΣ ΚΑΚΛΣΤΑΤΑΛ ΑΝΑΡΘΟΣ ΣΥΝΕΡΕΛΑ ΤΑΥΜΑΤΛΣΜΟΥ Θϋ 

ΑΣΚΕΝΕΛΑΣ ΣΕ ΡΟΣΟΣΤΟ ΑΝΩ ΤΟΥ ΕΞΘΝΤΑ ΕΡΤΑ ΤΟΛΣ ΕΚΑΤΟ (67%) ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΔΛΑΤΕΤΑΓΜΕΝΘΣ 

ΥΡΘΕΣΛΑΣ ΚΑΛ ΕΝΕΚΑ ΑΥΤΘΣ: 

(α) Θ ςυνδρομι των προχποκζςεων και των αιτιϊν τθσ αναπθρίασ ςτρατιωτικοφ Λ.Σ. προκφπτει από 

πόριςμα Ζνορκθσ Διοικθτικισ Εξζταςθσ (Αντίγραφο πορίςματοσ Ε.Δ.Ε. ι ςχετικι βεβαίωςθ από τθ 

Διεφκυνςθ Ρροςωπικοφ του Αρχθγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και 

(β) Ριςτοποιθτικό του οικείου Διμου ι Κοινότθτασ για τθν οικογενειακι τουσ κατάςταςθ ι ςχετικι 

Υπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 του Ν 1599/86 και 

(γ) Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου ότι δεν ειςιχκθ ςε 

παραγωγικι Σχολι του Λ.Σ. ο/θ ςφηυγοσ ι άλλο τζκνο του κακιςταμζνου ανάπθρου ςτρατιωτικοφ Λ.Σ.,  

ζνεκα των ευεργετικϊν διατάξεων που παρζχονται ςτον «Κϊδικα Ρροςωπικοφ Λιμενικοφ Σϊματοσ» 

(άρκρο 6 Ν. 3079/2002, όπωσ ιςχφει). 
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ι. Πςοι διακζτουν τθν προβλεπόμενθ καλάςςια υπθρεςία τθσ περ. (β) τθσ παρ.2 του Κεφαλαίου ΣΤϋ τθσ 

παροφςθσ, κα πρζπει να προςκομίςουν : 

(i) Αν ζχουν ναυτολογθκεί ςε πλοία ςυμβεβλθμζνα με το ΝΑΤ με Ελλθνικι ι ξζνθ ςθμαία, Ριςτοποιθτικό 

ι/και Βεβαίωςθ Καλάςςιασ Υπθρεςίασ που ζχουν εκδοκεί από το ΥΝΑΝΡ/Διεφκυνςθ Ναυτικισ Εργαςίασ/ 

Τμιμα Δϋ (ΔΝΕ-Δϋ) ι από Ελλθνικι Λιμενικι Αρχι, ςτα οποία να φαίνονται οι θμερομθνίεσ Ναυτολόγθςθσ 

και απόλυςθσ, κακϊσ και ο ςυνολικόσ χρόνοσ καλάςςιασ υπθρεςίασ του υποψθφίου.  

(ii) Αν ζχουν ναυτολογθκεί ςε πλοία με ςθμαία κράτουσ μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ι τρίτθσ χϊρασ μθ 

ςυμβεβλθμζνα με το ΝΑΤ, Ριςτοποιθτικό Καλάςςιασ Υπθρεςίασ κεωρθμζνο από Ελλθνικι Λιμενικι ι 

Ρροξενικι Αρχι.  

ια.  Πςοι διακζτουν άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου Γϋ ι Δ' ι Εϋ κατθγορίασ, κα πρζπει να προςκομίςουν: 

Φωτοαντίγραφο και των δφο (2) όψεων τθσ κατεχόμενθσ άδειασ οδιγθςθσ, ςτο οποίο να εμφαίνεται ευκρινϊσ θ 

θμερομθνία ζκδοςθσ και λιξθσ τθσ άδειασ κακϊσ και θ εκδοφςα Αρχι.  

Άδειεσ οδιγθςθσ που ζχουν εκδοκεί ςε άλλθ χϊρα, γίνονται αποδεκτζσ εφόςον: (i) είναι μεταφραςμζνεσ (ii)  

ιςχφουν ςτθν Ελλάδα και (iii) προκφπτει θ αντιςτοιχία τουσ με τισ ιςχφουςεσ Ελλθνικζσ άδειεσ οδιγθςθσ από τθν 

αρμόδια Υπθρεςία του Υπουργείου Υποδομϊν Μεταφορϊν & Δικτφων . 

ιβ. Πςοι διακζτουν άδεια χειριςτι ταχφπλοου ςκάφουσ, κα πρζπει να προςκομίςουν: Φωτοαντίγραφο και των 

δφο (2) όψεων τθσ κατεχόμενθσ  άδειασ, ςτο οποίο να εμφαίνεται ευκρινϊσ θ θμερομθνία ζκδοςθσ και λιξθσ τθσ 

άδειασ κακϊσ και θ εκδοφςα Αρχι.  

Άδειεσ, που ζχουν εκδοκεί ςε άλλθ χϊρα, γίνονται αποδεκτζσ εφόςον: (i) ζχουν εκδοκεί ι αναγνωριςτεί επίςθμα 

από κρατικι Αρχι τθσ χϊρασ προζλευςισ τθσ,  (ii) είναι επίςθμα μεταφραςμζνεσ  και ςυνοδεφονται από 

βεβαίωςθ τθσ αντίςτοιχθσ πρεςβευτικισ ι προξενικισ αρχισ ότι θ Αρχι που εξζδωςε τθν άδεια είναι αρμόδια 

για αυτό, ι ότι ο φορζασ που τθν εξζδωςε ζχει αναγνωριςτεί επίςθμα από κρατικι Αρχι τθσ αντίςτοιχθσ χϊρασ. 

 

2. Για τθν επικφρωςθ τίτλων, πιςτοποιθτικϊν και βεβαιϊςεων, ιςχφουν τα ακόλουκα (Ν.4250, άρκρο 1, ΦΕΚ 

74/Αϋ, 26.03.2014): 

Τθσ αλλοδαπισ  

Τίτλοι, πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ τθσ αλλοδαπισ υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ςε 

ευκρινζσ φωτοαντίγραφο από αντίγραφο εγγράφου που ζχει επικυρωκεί από δικθγόρο και απαραιτιτωσ 

πρζπει να προςκομίηεται και ΕΡΙΣΘΜΘ ΜΕΤΑΦΑΣΘ ΤΟΥΣ ΣΤΘΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΓΛΩΣΣΑ, θ οποία κα 

υποβάλλεται ςε ευκρινζσ φωτοαντίγραφο τθσ πρωτότυπθσ ι ευκρινζσ φωτοαντίγραφο του ακριβοφσ 

αντιγράφου. 

Θ επίςθμθ μετάφραςι τουσ γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχι του Υπουργείου Εξωτερικϊν ι τθν 

Ρρεςβεία ι το Ρροξενείο τθσ ξζνθσ χϊρασ ςτθν Ελλάδα ι από δικθγόρο ι από άμιςκο ερμθνζα διοριςμζνο 

βάςει του ν.148/26−12−1913/1−2−1914.  
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Ειδικϊσ όμωσ μετά τον νζο «Κϊδικα Δικθγόρων » (άρκρο 36, ν.4194/2013/ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ. Α )́, 

μεταφράςεισ ξενόγλωςςων εγγράφων που γίνονται από δικθγόρο μετά τθν 27.09.2013 γίνονται δεκτζσ 

εφόςον ο δικθγόροσ βεβαιϊνει ότι ο ίδιοσ ζχει επαρκι γνϊςθ τθσ γλϊςςασ από και προσ τθν οποία 

μετζφραςε. 

 

Τθσ θμεδαπισ  

α) Δθμόςια ζγγραφα θμεδαπισ,  

δθλαδι ζγγραφα που ζχουν εκδοκεί από υπθρεςίεσ και φορείσ του δθμόςιου και του ευρφτερου δθμόςιου 

τομζα (π.χ. τίτλοι ςπουδϊν – άδειεσ – πιςτοποιθτικά – βεβαιϊςεισ κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται 

υποχρεωτικά αποδεκτά ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων εγγράφων ι των ακριβϊν αντιγράφων 

τουσ. 

β) Ιδιωτικά ζγγραφα θμεδαπισ,  

δθλαδι ζγγραφα που δεν εκδίδονται από υπθρεςίεσ και φορείσ του δθμόςιου και του ευρφτερου δθμόςιου 

τομζα (όπωσ πιςτοποιθτικά γνϊςθσ Θ/Υ ιδιωτικϊν φορζων, κ.λπ.) υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά 

αποδεκτά ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων, τα οποία ζχουν επικυρωκεί από 

δικθγόρο κακϊσ και ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν 

κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ του δθμόςιου και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα (π.χ. απολυτιριο 

ιδιωτικοφ λυκείου που φζρει τθ κεϊρθςθ τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του 

Υπουργείου Ραιδείασ,  Ζρευνασ και Κρθςκευμάτων, ιατρικι γνωμάτευςθ που φζρει κεϊρθςθ από αρμόδιο 

ελεγκτι ιατρό). 

Τονίηεται ότι θ υποβολι απλϊν, ευανάγνωςτων φωτοαντιγράφων, επζχει κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ του 

υποψθφίου, περί τθσ ακρίβειασ και εγκυρότθτασ των υποβαλλόμενων φωτοαντιγράφων και ωσ εκ τοφτου 

εξιςϊνεται με τθν υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/1986. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ παραποιθμζνων ι πλαςτϊν 

φωτοαντιγράφων, πζραν των ποινικϊν κυρϊςεων που κα επιβάλλονται, κα ανακαλείται και θ οικεία πράξθ, για τθν 

ζκδοςθ τθσ οποίασ χρθςιμοποιικθκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά, κατά το μζροσ που αφορά ςτον εν λόγω υποψιφιο. 

3. Ππου απαιτείται θ υποβολι πολλϊν υπευκφνων δθλϊςεων του άρκρου 8 του Ν.1599/1986 για βεβαίωςθ 

γεγονότων ι καταςτάςεων, κατά τα ανωτζρω, είναι δυνατόν οι δθλϊςεισ αυτζσ να περιλθφκοφν ςωρευτικϊσ ςε ζνα 

ζντυπο διλωςθσ του νόμου αυτοφ.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εϋ 

 ΥΡΟΒΟΛΘ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ 

ΜΟΙΟΔΟΤΘΣΘ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΥΡΟΨΘΦΙΩΝ 

1.   Πςοι ζχουν τα παραπάνω προςόντα και επικυμοφν να πάρουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό κατάταξθσ Δοκίμων 

Λιμενοφυλάκων, υποβάλουν αίτθςθ με επιςυναπτόμενα δικαιολογθτικά, αυτοπροςϊπωσ (ι με νομίμωσ 

εξουςιοδοτθμζνο προσ τοφτο άτομο), κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και από ϊρα 08:00 ζωσ 14:00, ι ταχυδρομικϊσ με 
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ςυςτθμζνθ αλλθλογραφία, απευκείασ ςε Επιτροπι Ραραλαβισ – Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν, Μοριοδότθςθσ και 

Κατάταξθσ που ορίηεται που ορίηεται με απόφαςθ του Αρχθγοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ζχει ωσ ζδρα τθ Σχολι Λιμενοφυλάκων 

και αποτελείται από Αξιωματικοφσ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ επιλεγόμενουσ κατόπιν κλιρωςθσ εκ των οποίων ζνασ (1) 

τουλάχιςτον ζχει ειδικότθτα Νομικοφ,  από τθν  20-01-2016 θμζρα Τετάρτθ ,  ζωσ και τθν 17 -02-2016 

θμζρα Τετάρτθ , ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ: 

 

 

 

 

 

Θ αίτθςθ επζχει κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ του άρκρου 8 Ν. 1599/1986 και θ ανακρίβεια των δθλοφμενων 

ςτοιχείων επιςφρει τισ προβλεπόμενεσ ποινικζσ και διοικθτικζσ κυρϊςεισ. 

 

2.  Ζργο τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ – Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν, Μοριοδότθςθσ και Κατάταξθσ τθσ Σχολισ 

Λιμενοφυλάκων, είναι: 

α. θ παραλαβι και ο ζλεγχοσ όλων των αιτιςεων και των ςυνθμμζνων ςε αυτζσ δικαιολογθτικϊν, που 

υποβάλλονται ςε αυτι αυτοπροςϊπωσ από τουσ υποψθφίουσ ι από νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο προσ τοφτο 

άτομο. 

β.  θ παραλαβι και ο ζλεγχοσ όλων των αιτιςεων και των ςυνθμμζνων ςε αυτζσ δικαιολογθτικϊν που τθσ 

αποςτζλλονται ταχυδρομικϊσ, με ςυςτθμζνθ αλλθλογραφία από τουσ υποψθφίουσ.  

Ειδικότερα, και αναφορικά με τισ ανωτζρω (α) και (β) αρμοδιότθτεσ διευκρινίηεται ότι θ Επιτροπι υποχρεοφται 

ενϊπιον του υποψθφίου (ςε περίπτωςθ αυτοπρόςωπθσ εμφάνιςθσ) να ελζγξει κατ' αρχάσ τθν εμπρόκεςμθ 

κατάκεςθ των αιτιςεων, να αρικμιςει και μονογράψει τθν αίτθςθ και τα ςυνθμμζνα ςε αυτζσ δικαιολογθτικά.  

γ. θ μοριοδότθςθ των υποψθφίων των οποίων διαπιςτϊκθκε ότι οι αιτιςεισ τουσ και τα ςυνθμμζνα ςε αυτζσ 

δικαιολογθτικά, πλθροφν τισ προχποκζςεισ-απαιτιςεισ τθσ προκιρυξθσ. 

δ.  θ καταμζτρθςθ και καταγραφι του ςυνόλου των δικαιολογθτικϊν που υποβλικθκαν ςε φωτοαντίγραφο ςτο 

πλαίςιο του Διαγωνιςμοφ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του Ν.2690/1999, όπωσ ιςχφει 

μετά τθν αντικατάςταςι τθσ από τθν παρ. 2 του άρκρου 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Αϋ74). 

ε.   θ ςφνταξθ, μετά το πζρασ των ανωτζρω  εργαςιϊν, Ρρακτικοφ ςτο οποίο κα επιςυνάπτονται:  

(1) ενιαίοσ Αλφαβθτικόσ Ρίνακασ Απορριφκζντων με τα ςτοιχεία των υποψθφίων των οποίων τα 

δικαιολογθτικά διαπιςτϊκθκε ότι δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ-απαιτιςεισ τθσ προκιρυξθσ ςτον οποίο κα 

αναγράφεται επιπροςκζτωσ θ κατθγορία τουσ, αιτιολογϊντασ πλιρωσ τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν 

ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό και  

(2) ενιαίοσ Αλφαβθτικόσ Ρίνακασ Συμμετεχόντων με τα ςτοιχεία των υποψθφίων των οποίων τα 

δικαιολογθτικά διαπιςτϊκθκε ότι  πλθροφν τισ προχποκζςεισ-απαιτιςεισ τθσ προκιρυξθσ, ςτον οποίο κα 

 
ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΘΣ ΔΟΚΛΜΩΝ ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 

ΕΡΛΤΟΡΘ ΡΑΑΛΑΒΘΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΩΝ, ΜΟΛΟΔΟΤΘΣΘΣ ΚΑΛ ΚΑΤΑΤΑΞΘΣ 
ΣΧΟΛΘ ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ 

ΤΕΜΑ ΟΛΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΛ ΞΑΝΚΟΡΟΥΛΛΔΟΥ, ΧΑΤΗΘΚΥΛΑΚΕΛΟ, ΡΕΛΑΛΑΣ, Τ.Κ. 18510 
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αναγράφονται επιπροςκζτωσ θ κατθγορία τουσ, ο αρικμόσ μορίων εκάςτου υποψθφίου αναλυτικά, το 

αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ μοριοδότθςθσ (ΡΛΘΝ ΤΘΣ ΕΞΑΛΟΥΜΕΝΘΣ ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ Γϋ ςτθν οποία κα 

αναγράφεται μόνο ο βακμόσ απολυτιριου δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ εκάςτου υποψθφίου) ςφμφωνα 

με τα οριηόμενα ςτο επόμενο Κεφάλαιο, κακϊσ και τυχόν υπαγωγι του ςε ευεργετικι διάταξθ.  

Οι Ρίνακεσ αυτοί υπογράφονται από το Γραμματζα, τον Ρρόεδρο και τα μζλθ τθσ Επιτροπισ, υποβάλλονται ςτον 

Αρχθγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και κεωροφνται από αυτόν. 

Σχετικι ανακοίνωςθ με τα ονόματα και τα μόρια των υποψθφίων των οποίων τα δικαιολογθτικά διαπιςτϊκθκε ότι 

πλθροφν τισ προχποκζςεισ-απαιτιςεισ τθσ προκιρυξθσ, κακϊσ και με τα ονόματα των απορριφκζντων υποψθφίων, 

αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ (www.hcg.gr) και ςτο κτίριο του 

Αρχθγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..  

Θ διαδικαςία, ο τρόποσ παραλαβισ και κατανομισ των αιτιςεων ςυμμετοχισ, κακϊσ και κάκε ςχετικό κζμα που 

αφορά ςτθν εν λόγω Επιτροπι κα κακορίηεται ςτθν Απόφαςθ οριςμοφ. 

3. Με Απόφαςθ του Αρχθγοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ςυγκροτείται Ομάδα Μθχανογραφικισ Υποςτιριξθσ, με ζδρα τθ Σχολι 

Λιμενοφυλάκων, θ οποία ζχει ωσ ζργο τθν μθχανογραφικι καταχϊριςθ ςτοιχείων και τθν τεχνικι υποςτιριξθ του 

διαγωνιςμοφ. Θ επιβεβαίωςθ τθσ ακρίβειασ των ειςαχκζντων ςτοιχείων, γίνεται από τισ αρμόδιεσ ανά διαδικαςία 

Επιτροπζσ. 

4. Δικαιολογθτικά και αιτιςεισ που κα αποςταλοφν από τουσ υποψιφιουσ εκπρόκεςμα (ιτοι κα φζρουν 

θμερομθνία ταχυδρομείου μεταγενζςτερθ τθσ θμερομθνίασ λιξθσ υποβολισ δικαιολογθτικϊν), ι κα 

προςκομιςκοφν εκπρόκεςμα, δεν κα λαμβάνονται υπόψθ. Μθ υποβολι όλων των απαιτοφμενων 

δικαιολογθτικϊν εμπρόκεςμα αποκλείει τον υποψιφιο από τθ ςυμμετοχι του ςτισ περαιτζρω διαδικαςίεσ του 

διαγωνιςμοφ.  

Κατ’ εξαίρεςθ, δφναται να προςκομιςκοφν από υποψιφιο δικαιολογθτικά ςυμπλθρωματικϊσ και μζςα ςε εφλογθ 

(ςφντομθ) προκεςμία, εφόςον τοφτο απαιτθκεί κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ – Ελζγχου 

Δικαιολογθτικϊν, Μοριοδότθςθσ και Κατάταξθσ, για τθν απόδειξθ/επιβεβαίωςθ προςόντοσ, θ φπαρξθ του οποίου 

όμωσ κατά τθν θμερομθνία εκπνοισ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων (17-02-2016) ιδθ ςυνάγεται ςφμφωνα 

με τθν εμπροκζςμωσ κατατεκείςα Αίτθςθ- Υπεφκυνθ Διλωςθ ςυμμετοχισ του ςτο διαγωνιςμό και τα ςυνθμμζνα ςε 

αυτι δικαιολογθτικά.   

5. Θ αποδεδειγμζνθ υποβολι αναλθκϊν, παραποιθμζνων ι πλαςτϊν δικαιολογθτικϊν επιφζρει και ποινικζσ 

ςυνζπειεσ ςτον υποψιφιο.    

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤϋ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΙΟΔΟΤΘΣΘΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΥΡΟΨΘΦΙΩΝ 

1. Θ μοριοδότθςθ των ςυμμετεχόντων υποψθφίων, εξαιρουμζνων των ςυμμετεχόντων υποψθφίων τθσ Κατθγορίασ 

(γ) τθσ παρ. 1 του Κεφαλαίου Αϋ τθσ παροφςθσ, πραγματοποιείται μθχανογραφικά και προςδιορίηεται από το 

http://www.hcg.gr/
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ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΘΜΟ του απολυτθρίου τίτλου δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ο οποίοσ πολλαπλαςιάηεται επί 

τριακόςια πενιντα (350) και ελζγχεται μζχρι εκατοςτοφ τθσ µονάδασ. 

   2. α. Στα ανωτζρω μόρια προςτίκενται για τθ γνϊςθ τθσ αγγλικισ ι γαλλικισ ι ιταλικισ ι γερμανικισ ι ιςπανικισ 

γλϊςςασ αρικμόσ μορίων ωσ ακολοφκωσ: 

Τριακόςια πενιντα (350) μόρια για κάκε μία εξ αυτϊν ςε όςουσ κατζχουν αναγνωριςμζνο τίτλο ςπουδϊν 

που αποδεικνφει τθν άριςτθ γνϊςθ (Γ2). 

Τριακόςια (300) μόρια για κάκε μία εξ αυτϊν ςε όςουσ κατζχουν αναγνωριςμζνο τίτλο ςπουδϊν που 

αποδεικνφει τθν πολφ καλι γνϊςθ (Γ1). 

Διακόςια πενιντα (250) μόρια για κάκε μία εξ αυτϊν ςε όςουσ κατζχουν αναγνωριςμζνο τίτλο ςπουδϊν 

που αποδεικνφει τθν   καλι γνϊςθ (Β2). 

Αν ο υποψιφιοσ κατζχει τίτλουσ γνϊςθσ τθσ ίδιασ ξζνθσ γλϊςςασ διαφόρων επιπζδων λαμβάνεται υπόψθ  μόνο ο 

ανϊτεροσ τίτλοσ. 

β. Σε όςουσ διακζτουν καλάςςια υπθρεςία ςε εν ενεργεία πλοία αποκλειςτικά του Εμπορικοφ Ναυτικοφ, 1.500 οχ 

(500 κοχ) και άνω, προςτίκεται επιπλζον αρικμόσ μορίων ωσ εξισ: 2 μόρια για κάκε θμζρα ναυτολόγθςθσ.  

Θ εν λόγω καλάςςια υπθρεςία κα πρζπει να είναι ςυνολικισ διάρκειασ μζχρι 500 θμερολογιακϊν θμερϊν. 

Καλάςςια υπθρεςία μεγαλφτερθ των 500 θμερολογιακϊν θμερϊν, δεν λαμβάνεται υπόψθ. Καλάςςια υπθρεςία 

μεταγενζςτερθ τθσ θμερομθνίασ δθμοςίευςθσ τθσ Ρροκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, 

δεν λαμβάνεται υπόψθ.  

γ. Σε όςουσ κατζχουν άδεια οδιγθςθσ  αυτοκινιτου, προςτίκεται επιπλζον αρικμόσ μορίων ωσ εξισ: 70 μόρια για 

κάκε άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου Κατθγορίασ Γ’, 120 μόρια για κάκε άδεια Κατθγορίασ Δ’ ι 150 μόρια για κάκε 

άδεια Κατθγορίασ Ε’. Αν ο υποψιφιοσ κατζχει άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου διαφόρων κατθγοριϊν λαμβάνεται 

υπόψθ  μόνο θ ανϊτερθ κατθγορία. 

δ. Σε όςουσ κατζχουν άδεια χειριςτι ταχυπλόου ςκάφουσ, προςτίκεται επιπλζον αρικμόσ μορίων ωσ εξισ : 100 

μόρια. 

3. Θ Επιτροπι Ραραλαβισ – Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν, Μοριοδότθςθσ και Κατάταξθσ ςυντάςςει Ρρακτικό με 

ςυνθμμζνουσ Ρίνακεσ Συμμετεχόντων ανά Κατθγορία, κατά φκίνουςα ςειρά αποτελζςματοσ τθσ διαδικαςίασ 

μοριοδότθςθσ  που προκφπτει από το άκροιςμα των μορίων εκάςτου υποψθφίου (ΕΞΑΛΟΥΜΕΝΘΣ ΤΘΣ ΚΑΤΘΓΟΛΑΣ 

Γϋ ςτθν οποία κα αναγράφεται μόνο ο βακμόσ απολυτιριου δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ εκάςτου υποψθφίου), 

βάςει του ιδθ καταρτιςκζντοσ ενιαίου αλφαβθτικοφ Ρίνακα με τουσ υποψθφίουσ των οποίων τα δικαιολογθτικά 

πλθροφν τισ προχποκζςεισ-απαιτιςεισ τθσ προκιρυξθσ.  

Οι εν λόγω Ρίνακεσ αναγράφουν αναλυτικά τα μόρια κάκε υποψθφίου, το αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ 

μοριοδότθςθσ, κακϊσ και τθν τυχόν υπαγωγι του ςε ευεργετικζσ διατάξεισ, υπογράφονται δε από το Γραμματζα, 

τον Ρρόεδρο και τα μζλθ τθσ Επιτροπισ, υποβάλλονται ςτον Αρχθγό ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, κεωροφνται από αυτόν και 

αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ (www.hcg.gr ) και ςτο κτίριο του 

Αρχθγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. 

http://www.hcg.gr/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ηϋ 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΨΟΜΕΤΘΣΘΣ, ΙΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΣΤΘΝ Α.Ν.Υ.Ε. 

ΚΑΙ ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ 

1. Από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ – Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν, Μοριοδότθςθσ και Κατάταξθσ, καλείται από τισ 

πρϊτεσ κατά ςειρά κζςεισ των Ρινάκων Συμμετεχόντων ανά Κατθγορία, αρικμόσ υποψθφίων αυξθμζνοσ 

τουλάχιςτον ςτο τριπλάςιο του αρικμοφ των προκθρυςςομζνων κζςεων για κάκε κατθγορία, λαμβάνοντασ 

ταυτόχρονα υπόψθ και τισ διατάξεισ του άρκρου 6 του Ν. 3079/2002 όπωσ ιςχφει, προκειμζνου οι υποψιφιοι αυτοί 

να υψομετρθκοφν, να υποβλθκοφν ςε ιατρικζσ εξετάςεισ – παραπομπι ςτθν Ανϊτατθ του Ναυτικοφ Υγειονομικι 

Επιτροπι (ΑΝΥΕ), ψυχοτεχνικζσ δοκιμαςίεσ και ακλθτικζσ δοκιμαςίεσ. 

2. Ο ςυγκεντρωτικόσ Αλφαβθτικόσ Ρίνακασ Καλουμζνων, ο οποίοσ υπογράφεται από το Γραμματζα, τον Ρρόεδρο 

και τα μζλθ τθσ Επιτροπισ,  αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ 

(www.hcg.gr), κακϊσ και ςτο κτίριο του Αρχθγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. 

3. Για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγισ των διαδικαςιϊν τθσ παραγράφου 1, οι υποψιφιοι ενθμερϊνονται με 

δικι τουσ ευκφνθ. Σχετικι ανακοίνωςθ αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ 

Ακτοφυλακισ (www.hcg.gr), κακϊσ και ςτο κτίριο του Αρχθγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τουλάχιςτον ςαράντα οκτϊ (48) 

ϊρεσ πριν τθ διεξαγωγι τουσ. 

Οι υποψιφιοι προςερχόμενοι ςε κάκε διαδικαςία του διαγωνιςμοφ κα πρζπει να ζχουν μαηί τουσ υποχρεωτικά το 

δελτίο ταυτότθτάσ τουσ. Πςοι δεν φζρουν δελτίο ταυτότθτασ δεν κα γίνονται δεκτοί και δεν κα τουσ επιτρζπεται θ 

είςοδοσ ςτουσ χϊρουσ διεξαγωγισ των διαδικαςιϊν, εκτόσ αν προςκομίςουν βεβαίωςθ τθσ Αςτυνομικισ Αρχισ με 

ςφραγιςμζνθ φωτογραφία, όπου κα αναγράφεται ότι ζχουν κατακζςει τα δικαιολογθτικά για τθν ζκδοςθ δελτίου 

αςτυνομικισ ταυτότθτασ, ι διαβατιριο ι ναυτικό φυλλάδιο ι άδεια οδιγθςθσ, εφόςον αυτά φζρουν ςχετικι 

φωτογραφία. 

4. Θ υψομζτρθςθ διενεργείται από Τριμελι Επιτροπι Αξιωματικϊν που ςυγκροτείται με απόφαςθ Αρχθγοφ Λ.Σ.-

ΕΛ.ΑΚΤ., αποτελοφμενθ από ζναν (01) Αξιωματικό ειδικότθτασ  Υγειονομικοφ (Ορκοπεδικόσ), τον οποίο υποδεικνφει 

το Γενικό Επιτελείο Ναυτικοφ, ωσ Ρρόεδρο και δυο (2) Αξιωματικοφσ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., κακοριηόμενουσ κατόπιν 

κλιρωςθσ, ωσ μζλθ.  

Θ Επιτροπι ςυντάςςει Ρρακτικό ςτο οποίο επιςυνάπτει Ρίνακα με τουσ υποψθφίουσ που παρουςιάςκθκαν και 

διακζτουν τα οριςκζντα ανά φφλο ελάχιςτα όρια φψουσ με το μετρθκζν φψοσ αυτϊν, Ρίνακα με τουσ υποψθφίουσ 

τθσ Κατθγορίασ γϋ με το μετρθκζν φψοσ αυτϊν, κακϊσ και Ρίνακα με τουσ υποψιφιουσ οι οποίοι δεν 

παρουςιάςκθκαν για υψομζτρθςθ ι δεν ςυμμετείχαν ςτθ διαδικαςία για οποιονδιποτε λόγο ι δεν διακζτουν τα 

οριςκζντα ανά φφλο ελάχιςτα όρια φψουσ με το μετρθκζν φψοσ αυτϊν.  

Οι παρόντεσ υποψιφιοι υπογράφουν υποχρεωτικά ότι ζλαβαν γνϊςθ του αποτελζςματοσ τθσ υψομζτρθςθσ, που 

τουσ αφορά. 

 Πςοι δεν ζχουν το απαιτοφμενο ελάχιςτο φψοσ ι δεν παρουςιαςκοφν για υψομζτρθςθ ςφμφωνα με το πρόγραμμα 

ι δεν ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία για οποιονδιποτε λόγο, αποκλείονται του διαγωνιςμοφ. Λδιαίτερθ εξζταςθ 

http://www.hcg.gr/
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υποψθφίου αποκλείεται, πλθν τθσ περιπτϊςεωσ φπαρξθσ αποδεδειγμζνθσ ανωτζρασ βίασ και μόνο εντόσ του 

χρονοδιαγράμματοσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ υψομζτρθςθσ.  

Σε περίπτωςθ όπου κατά τθ διαδικαςία τθσ υψομζτρθςθσ υποψιφιοσ επί τόπου και ενϊπιον του Ρροζδρου τθσ 

Επιτροπισ Υψομζτρθςθσ προβάλει αντίρρθςθ επί του αποτελζςματοσ, διενεργείται επανζλεγχοσ και θ Επιτροπι 

βεβαιϊνει εγγράφωσ ότι προζβθ ςε τρεισ (03) επανειλθμμζνεσ μετριςεισ ςε διαφορετικά χρονικά ςθμεία, εντόσ 

όμωσ του χρονοδιαγράμματοσ τθσ διαδικαςίασ υψομζτρθςθσ και όχι πζραν τθσ μίασ επιπλζον θμζρασ από τθν 

ολοκλιρωςι τθσ, κατά τισ εργάςιμεσ ϊρεσ. Θ ςχετικι βεβαίωςθ ςυνυπογράφεται και από τον υποψιφιο ςτον 

οποίο αφορά. 

Ανακοίνωςθ με τα ονόματα των υποψθφίων που επιτφχουν ςτθ διαδικαςία Υψομζτρθςθσ και καλοφνται να 

ςυμμετάςχουν ςτθν επόμενθ διαδικαςία Λατρικϊν Εξετάςεων - Ραραπομπισ ςτθν Α.Ν.Υ.Ε. αναρτάται ςτθν 

ιςτοςελίδα του Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ (www.hcg.gr) και ςτο κτίριο του Αρχθγείου Λ.Σ.-

ΕΛ.ΑΚΤ.. 

Για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ι πρόβλθμα επί τθσ διαδικαςίασ και μόνο, αρμόδιοσ είναι ο Ρρόεδροσ τθσ οικείασ 

Επιτροπισ Υψομζτρθςθσ.  

5. Στθ ςυνζχεια οι υποψιφιοι υποβάλλονται ςε ιατρικζσ εξετάςεισ και παραπζμπονται ςτθν Ανωτάτθ του Ναυτικοφ 

Υγειονομικι Επιτροπι (ΑΝΥΕ), θ οποία αποφαίνεται για τθν υγειονομικι τουσ καταλλθλότθτα. 

Οι υποψιφιοι ζχουν τθν υποχρζωςθ να προςκομίςουν κατά τθν θμζρα παρουςίαςισ τουσ για ιατρικζσ εξετάςεισ, 

κακϊσ και ενϊπιον τθσ Α.Ν.Υ.Ε. όλεσ τισ ακόλουκεσ εργαςτθριακζσ εξετάςεισ:   

α. Γενικι αίματοσ, ουρία, ςάκχαρο, κρεατινίνθ, τρανςαμινάςεσ και γενικι οφρων με γνωμάτευςθ ιατροφ.  

β. Ακτινογραφία κϊρακα FACE με γνωμάτευςθ ιατροφ. 

γ. Θλεκτροκαρδιογράφθμα με γνωμάτευςθ ιατροφ όπου να αναφζρεται ότι ο υποψιφιοσ δφναται να 

ςυμμετάςχει ςε ακλθτικζσ δοκιμαςίεσ. 

Οι εξετάςεισ μποροφν να διενεργθκοφν ςε Νοςθλευτικά ιδρφματα τθσ χϊρασ Ν.Ρ.Δ.Δ. ι Ν.Ρ.Λ.Δ. ι από ιδιϊτθ ιατρό 

τθσ χϊρασ, με τθν προχπόκεςθ να ζχουν γίνει εντόσ τριμινου προ τθσ θμερομθνίασ παρουςίαςισ τουσ για ιατρικζσ 

εξετάςεισ και να είναι νόμιμα επικυρωμζνεσ (φωτογραφία υποψθφίου – θμερομθνία – ςφραγίδα ιατροφ). 

ΡΟΣΟΧΘ: Θ μθ προςκόμιςθ ΟΛΩΝ των παραπάνω εξετάςεων αποτελεί αιτία αποκλειςμοφ. 

Οι υποψιφιοι που κα κρικοφν ΑΚΑΤΑΛΛΘΛΟΛ, ι δεν κα παρουςιαςκοφν για ιατρικζσ εξετάςεισ, ι ςτθν ΑΝΥΕ 

ςφμφωνα με το πρόγραμμα ι δεν ςυμμετάςχουν για οποιονδιποτε λόγο ςτισ διαδικαςίεσ αυτζσ, αποκλείονται του 

διαγωνιςμοφ. Λδιαίτερθ εξζταςθ υποψθφίου αποκλείεται, πλθν τθσ περιπτϊςεωσ φπαρξθσ αποδεδειγμζνθσ 

ανωτζρασ βίασ και μόνο εντόσ του χρονοδιαγράμματοσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ιατρικϊν εξετάςεων. 

6. Θ ιατρικι εξζταςθ των υποψθφίων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ενεργείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 

11/2014 (Αϋ 17),όπωσ ιςχφει,  για τθν κρίςθ τθσ Σωματικισ Λκανότθτασ υποψθφίων των Σχολϊν των Μονίμων 

Υπαξιωματικϊν του Ρολεμικοφ Ναυτικοφ. Οι αποφάςεισ τθσ ΑΝΥΕ είναι μθ ανακεωριςιμεσ (Ν.Δ. 1327/1973). 

http://www.hcg.gr/
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7. Ανακοίνωςθ με τα ονόματα όςων κρίνονται κατάλλθλοι από τθν ΑΝΥΕ και καλοφνται να ςυμμετάςχουν ςτθν 

επόμενθ διαδικαςία ψυχοτεχνικϊν δοκιμαςιϊν, αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ 

Ακτοφυλακισ (www.hcg.gr) και ςτο κτίριο του Αρχθγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. 

8. Πςοι κλθκοφν να καταταγοφν ςτθ Σχολι Δοκίμων Λιμενοφυλάκων πρζπει να υποβάλουν υπεφκυνθ διλωςι τουσ, 

ςτθν οποία κα δθλϊνουν ότι για να φοιτιςουν ςτθ Σχολι κα υποβλθκοφν επιπλζον ςε ανοςολογικζσ εξετάςεισ (π.χ. 

Τεςτ HIV, τεςτ HbsAg, τεςτ HCV, κ.λ.π.), κακϊσ και ςε ζλεγχο για χριςθ απαγορευμζνων ουςιϊν. Τα αποτελζςματα 

των εξετάςεων κα είναι επϊνυμα και κα διαςφαλίηονται απόλυτα ωσ προςωπικά δεδομζνα. Σε περίπτωςθ 

διαπίςτωςθσ κετικοφ δείγματοσ ι αποτελζςματοσ κα ακολουκοφνται οι προβλεπόμενεσ κατά περίπτωςθ 

διαδικαςίεσ.  

9. Οι υποψιφιοι που κρίνονται «Κατάλλθλοι» από τθν ΑΝΥΕ, υποβάλλονται ςε κατάλλθλεσ Ψυχοτεχνικζσ 

δοκιμαςίεσ από Tριμελι Επιτροπι Αξιωματικϊν, θ οποία ςυγκροτείται με απόφαςθ Αρχθγοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και 

αποτελείται από δφο (2) Αξιωματικοφσ του Ρολεμικοφ Ναυτικοφ με ειδικότθτα Ψυχιάτρου ι Ψυχολόγου, τουσ 

οποίουσ υποδεικνφει το Γενικό Επιτελείο Ναυτικοφ και ζναν (1) Αξιωματικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  με ειδικότθτα Ψυχιάτρου ι 

Ψυχολόγου, τον οποίο υποδεικνφει θ Υγειονομικι Υπθρεςία του Αρχθγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ 

ορίηεται ο αρχαιότεροσ Αξιωματικόσ. 

Οι υποψιφιοι κα υποβλθκοφν ςε γραπτι δοκιμαςία (TEST Ρροςωπικότθτασ) και προφορικι δοκιμαςία 

(ςυνζντευξθ) ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ. 

Με τισ εξετάςεισ αυτζσ ερευνάται θ κρίςθ, θ προςαρμοςτικότθτα ςτισ μεταβαλλόμενεσ καταςτάςεισ και απαιτιςεισ, 

θ αυτοκυριαρχία, θ ςυναιςκθματικι ςτακερότθτα, θ ςκζψθ, θ αντίλθψθ και θ εν γζνει προςωπικότθτα του 

υποψθφίου. Θ Επιτροπι ςυντάςςει Ρρακτικό ςτο οποίο επιςυνάπτει Ρίνακα με το αποτζλεςμα ανά υποψιφιο. 

Πποιοσ κρίνεται ακατάλλθλοσ από τισ ψυχοτεχνικζσ δοκιμαςίεσ ι δεν παρουςιάςκθκε ςφμφωνα με το 

πρόγραμμα  ι δεν ςυμμετείχε για οποιονδιποτε λόγο ςε αυτζσ, αποκλείεται από το διαγωνιςμό. Λδιαίτερθ 

εξζταςθ υποψθφίου αποκλείεται, πλθν τθσ περιπτϊςεωσ φπαρξθσ αποδεδειγμζνθσ ανωτζρασ βίασ και μόνο εντόσ 

του χρονοδιαγράμματοσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ Ψυχοτεχνικϊν δοκιμαςιϊν.  

Για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ι πρόβλθμα επί τθσ διαδικαςίασ και μόνο, αρμόδιοσ είναι ο Ρρόεδροσ τθσ οικείασ 

Επιτροπισ Ψυχοτεχνικϊν Δοκιμαςιϊν.  

Ανακοίνωςθ με τα ονόματα όςων παρουςιαςκοφν, επιτφχουν ςτθν εν λόγω διαδικαςία και καλοφνται να 

ςυμμετάςχουν ςτθν επόμενθ διαδικαςία ακλθτικϊν δοκιμαςιϊν, αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του Λιμενικοφ 

Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ (www.hcg.gr) και ςτο κτίριο του Αρχθγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θϋ 

ΑΘΛΘΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ 

1. Οι υποψιφιοι που κρίνονται  Κατάλλθλοι από τισ Ψυχοτεχνικζσ Δοκιμαςίεσ, πλθν των ιδιωτϊν που ςυμμετείχαν 

ενεργά ςτθν επιχείρθςθ διάςωςθσ των κινδυνευόντων ατόμων του ναυαγίου του «Εξπρζσ Σαμίνα» τθν 26θ 

Σεπτεμβρίου 2000, τθσ Κατθγορίασ (γ) τθσ παρ. 1 του Κεφαλαίου Αϋ τθσ παροφςθσ, υποβάλλονται ςε ακλθτικζσ 

http://www.hcg.gr/
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δοκιμαςίεσ ςφμφωνα με πρόγραμμα που αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ 

Ακτοφυλακισ (www.hcg.gr) και ςτο κτίριο του Αρχθγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ενϊπιον επταμελοφσ Επιτροπισ Ακλθτικϊν 

Δοκιμαςιϊν που ςυγκροτείται με Απόφαςθ Αρχθγοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και αποτελείται από ζναν (01) Σφμβουλο του 

Ανϊτατου Συμβουλίου Επιλογισ Ρροςωπικοφ (Α.Σ.Ε.Ρ.) ωσ Ρρόεδρο, ζναν (01) Σφμβουλο του Α.Σ.Ε.Ρ. ωσ μζλοσ, οι 

οποίοι υποδεικνφονται από τον Ρρόεδρο του Α.Σ.Ε.Ρ. και πζντε (05) Αξιωματικοφσ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ωσ μζλθ, οι οποίοι 

επιλζγονται κατόπιν κλιρωςθσ.  

2. Οι υποψιφιοι υποβάλλονται ςτισ κάτωκι ακλθτικζσ δοκιμαςίεσ: 

α. Στθν ελεφκερθ κολφμβθςθ ςε απόςταςθ 50 μζτρων ςε χρόνο δφο (02) λεπτϊν (μία προςπάκεια).  

Ειδικά οι υποψιφιοι που ςυμμετζχουν ςτθν Κατθγορία «Ειδικϊν Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Υποβρφχιοι 

Καταςτροφείσ, Καταδρομείσ, Αλεξιπτωτιςτζσ, Ρεηοναφτεσ)», κα δοκιμαςκοφν ςε ελεφκερθ κολφμβθςθ απόςταςθσ 

100 μζτρων ςε χρόνο δφο (02) λεπτϊν (μία προςπάκεια). 

Πςοι δεν παρουςιαςκοφν ι κολυμπιςουν τισ αντίςτοιχεσ αποςτάςεισ αυτι ςε χρόνο μεγαλφτερο ι αδυνατοφν να 

κολυμπιςουν ι δεν ςυμμετάςχουν για οποιονδιποτε λόγο, κεωροφνται ότι απζτυχαν και αποκλείονται από το 

διαγωνιςμό. 

Μετά το πζρασ τθσ δοκιμαςίασ τθσ κολφμβθςθσ, οι υποψιφιοι υπογράφουν υποχρεωτικά ότι ζλαβαν γνϊςθ του 

αποτελζςματοσ, που τουσ αφορά.  

Θ Επιτροπι μετά το πζρασ τθσ δοκιμαςίασ τθσ κολφμβθςθσ ςυντάςςει ςχετικό Ρρακτικό, ςτο οποίο επιςυνάπτει 

Ρίνακα με αυτοφσ που επζτυχαν ςτθν κολφμβθςθ, κακϊσ και Ρίνακα με τουσ υποψθφίουσ οι οποίοι απζτυχαν 

αναγράφοντασ τθν πλιρθ αιτιολογία.  

Ανακοίνωςθ με τα ονόματα όςων επιτφχουν ςτθ δοκιμαςία τθσ κολφμβθςθσ και καλοφνται να ςυμμετάςχουν ςτα 

αγωνίςματα αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ ( www.hcg.gr )και ςτο 

κτίριο του Αρχθγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..  

β. Οι υποψιφιοι που επζτυχαν ςτθν κολφμβθςθ υποβάλλονται ςε όλα τα ακόλουκα αγωνίςματα και υποχρεοφνται 

να επιτφχουν τα όρια επίδοςθσ και ςτα πζντε: 

(1)  Άλμα ςε μικοσ με φόρα 3,60 μζτρα (τρεισ προςπάκειεσ). 

(2) Άλμα ςε φψοσ με φόρα 1,00 μζτρο (τρεισ προςπάκειεσ). 

(3) Δρόμοσ 1000 μζτρων ςε χρόνο 4 λεπτϊν και 30 δευτερολζπτων (μία προςπάκεια). 

(4) Δρόμοσ 100 μζτρων ςε χρόνο 17 δευτερολζπτων (μία προςπάκεια). 

(5) ίψθ ςφαίρασ (βάρουσ 7,260 κιλϊν) ςε απόςταςθ τουλάχιςτον 4,40 μζτρων, ωσ μζςοσ όροσ του 

ακροίςματοσ τθσ καλφτερθσ επιμζρουσ επίδοςθσ με το δεξί και το αριςτερό χζρι με τουσ ίδιουσ όρουσ και 

προχποκζςεισ για όλουσ τουσ υποψιφιουσ (τρεισ προςπάκειεσ).  

Μετά το πζρασ κακενόσ από τα παραπάνω αγωνίςματα, οι υποψιφιοι υπογράφουν υποχρεωτικά ότι ζλαβαν γνϊςθ 

του αποτελζςματοσ, που τουσ αφορά. 

http://www.hcg.gr/
http://www.hcg.gr/
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Ειδικά οι υποψιφιοι που ςυμμετζχουν ςτθν Κατθγορία «Ειδικϊν Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Υποβρφχιοι 

Καταςτροφείσ, Καταδρομείσ, Αλεξιπτωτιςτζσ, Ρεηοναφτεσ)» αντί των παραπάνω αγωνιςμάτων υποβάλλονται ςτα 

παρακάτω αγωνίςματα και υποχρεοφνται να επιτφχουν τα ελάχιςτα όρια ςε όλα με μία προςπάκεια μόνο: 

(1) Ζλξεισ ςε μονόηυγο ςυνεχείσ 10 τουλάχιςτον  

(2) Κάμψεισ χειρϊν επί του εδάφουσ ςυνεχείσ 40 τουλάχιςτον, ςε χρόνο 2 πρϊτων λεπτϊν  

(3) Κάμψεισ κοιλιακϊν από εδραία κζςθ ςυνεχείσ 40 τουλάχιςτον, ςε χρόνο 2 πρϊτων λεπτϊν  

(4) Δρόμοσ θμιαντοχισ απόςταςθσ 2000μ. ςε 12 πρϊτα λεπτά  

(5) Δρόμοσ ταχφτθτασ απόςταςθσ 100μ. ςε 16 δευτερόλεπτα  

Μετά το πζρασ κακενόσ από όλα τα προαναφερόμενα αγωνίςματα, οι υποψιφιοι υπογράφουν υποχρεωτικά ότι 

ζλαβαν γνϊςθ του αποτελζςματοσ, που τουσ αφορά.  

Πςοι δεν παρουςιαςκοφν ι δεν ςυμμετάςχουν για οποιονδιποτε λόγο ςφμφωνα με το πρόγραμμα ςε όλα τα 

αγωνίςματα των ακλθτικϊν δοκιμαςιϊν, αποκλείονται του διαγωνιςμοφ.  

Θ Επιτροπι μετά το πζρασ των αγωνιςμάτων ςυντάςςει ςχετικό Ρρακτικό, ςτο οποίο επιςυνάπτει Ρίνακα με αυτοφσ 

που επζτυχαν ςτα αγωνίςματα, κακϊσ και Ρίνακα με τουσ υποψθφίουσ που απζτυχαν αναγράφοντασ τθν πλιρθ 

αιτιολογία.  

Ανακοίνωςθ με τα ονόματα όςων επιτφχουν ςτα αγωνίςματα και καλοφνται να ςυμμετάςχουν ςτθν επόμενθ 

διαδικαςία των γραπτϊν Εξετάςεων αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ 

(www.hcg.gr)  και ςτο κτίριο του Αρχθγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. 

3. Λδιαίτερθ εξζταςθ υποψθφίου αποκλείεται. Ειδικά ςε περίπτωςθ που αποδεδειγμζνα ςυντρζχει λόγοσ ανωτζρασ 

βίασ ι που διαπιςτωκεί πρόβλθμα υγείασ υποψθφίου από επιτόπια εξζταςι του από τον παρόντα ιατρό, πριν από 

τθ  διεξαγωγι κάποιου αγωνίςματοσ, υπάρχει θ δυνατότθτα να αγωνιςκεί ςε αυτό ςε νζα θμερομθνία, εντόσ όμωσ 

του χρονοδιαγράμματοσ είτε τθσ δοκιμαςίασ κολφμβθςθσ είτε των ανωτζρω αγωνιςμάτων αντίςτοιχα ςφμφωνα με 

το πρόγραμμα. 

Υποψιφιοσ που προςζρχεται να ςυμμετάςχει ςτισ ακλθτικζσ δοκιμαςίεσ αλλά παρουςιάηει εμφανζςτατα ςτοιχεία 

ςοβαρισ αςκζνειασ ι φζρει ςοβαρά τραφματα ι κατάγματα ι ευρίςκεται ςε κατάςταςθ τζτοια (κφθςθσ, κ.λ.π.), που 

κακιςτά τθ ςυμμετοχι του εντόσ του χρονοδιαγράμματοσ των ακλθτικϊν δοκιμαςιϊν ςφμφωνα με το πρόγραμμα, 

αδφνατθ και επικίνδυνθ για τον ίδιο, μετά από επιτόπια εξζταςθ από τον παρόντα ιατρό αποκλείεται του 

διαγωνιςμοφ. 

Για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ι πρόβλθμα επί τθσ διαδικαςίασ και μόνο, αρμόδιοσ είναι ο Ρρόεδροσ τθσ οικείασ 

Επιτροπισ Ακλθτικϊν Δοκιμαςιϊν. 

4. Σε περίπτωςθ που μετά τθν ολοκλιρωςθ όλων των διαδικαςιϊν του παρόντοσ Κεφαλαίου, ο αρικμόσ των 

υποψθφίων δεν ανζρχεται ςτο διπλάςιο τουλάχιςτον των προκθρυςςομζνων κζςεων, δφναται να κλθκεί από  τθν 

Επιτροπι Ραραλαβισ – Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν, Μοριοδότθςθσ και Κατάταξθσ, εκ νζου, από τουσ μθ ειςζτι 

κλθκζντεσ και κατά ςειρά επιτυχίασ ανά κατθγορία/ειδικότθτα, ςυμπλθρωματικόσ αρικμόσ υποψθφίων. 

 

http://www.hcg.gr/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θϋ 

ΓΑΡΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

1. Οι υποψιφιοι που ςυμμετείχαν και επζτυχαν ςε όλεσ τισ Ακλθτικζσ δοκιμαςίεσ, εξαιρουμζνων των υποψθφίων 

τθσ Κατθγορίασ (γ) τθσ παρ. 1 του Κεφαλαίου Αϋ τθσ παροφςθσ, υποβάλλονται ςε γραπτζσ εξετάςεισ, ςτα 

ακόλουκα μακιματα: 

α.  «Στοιχεία Ναυτικοφ Δικαίου» 

Οι υποψιφιοι εξετάηονται με ερωτιςεισ πολλαπλϊν επιλογϊν,  προκειμζνου να διερευνθκοφν  τόςο θ 

ικανότθτα κατανόθςθσ γραπτοφ λόγου, όςο  και  θ  κριτικι  ικανότθτα,  θ  επεξεργαςία  πλθροφοριϊν,  θ  

ταχφτθτα  και  ακρίβεια αντίλθψθσ,  κακϊσ  και  βαςικζσ  νοθτικζσ  δεξιότθτεσ,  προκειμζνου  οι  υποψιφιοι  να 

ανταποκρικοφν ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφγχρονθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. Θ χρονικι διάρκεια τθσ εξζταςθσ δεν 

υπερβαίνει τα ενενιντα (90) λεπτά και κακορίηεται με απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Εξετάςεων.  

Θ εξεταςτζα φλθ του μακιματοσ αυτοφ κακορίηεται ςτο Ραράρτθμα Γ’ τθσ παροφςασ.  

 

β. «Εξζταςθ ςτισ Λεκτικζσ Δεξιότθτεσ και Κατανόθςθ Κειμζνου»  

Ρεριλαμβάνει γραπτι δοκιμαςία με ερωτιςεισ πολλαπλϊν επιλογϊν ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ πζρα από τθ 

γνϊςθ και τθν ορκι χριςθ τθσ Ελλθνικισ γλϊςςασ κα εξεταςκεί και θ ικανότθτα κατανόθςθσ γραπτοφ λόγου 

μζςα από ερωτιςεισ ςχετικζσ με κείμενο ι κείμενα που κα δοκοφν ςτουσ υποψθφίουσ. Θ χρονικι διάρκεια τθσ 

εξζταςθσ δεν υπερβαίνει τα ενενιντα (90) λεπτά και κακορίηεται με απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Εξετάςεων. 

2. Θ Επιτροπι Εξετάςεων είναι το υπεφκυνο όργανο για τθ διενζργεια των γραπτϊν εξετάςεων και ζχει τθν 

πλιρθ ευκφνθ για τθ διαςφάλιςθ του απορριτου των κεμάτων ςτα οποία κα εξεταςκοφν οι υποψιφιοι.  

Θ Επιτροπι Εξετάςεων ςυγκροτείται με απόφαςθ του Αρχθγοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και αποτελείται από ζναν (1) Σφμβουλο 

του Α.Σ.Ε.Ρ. ωσ Ρρόεδρο, ο οποίοσ υποδεικνφεται από τον Ρρόεδρο του Α.Σ.Ε.Ρ. και  δφο (2) μζλθ Δ.Ε.Ρ.  του A.Τ.Ε.Λ. 

Ρειραιά , οι οποίοι υποδεικνφονται από τον Ρρόεδρό του κατόπιν κλιρωςθσ μεταξφ μελϊν Δ.Ε.Ρ. που διδάςκουν 

ςυναφι μακιματα.  

Θ Επιτροπι Ραραλαβισ – Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν, Μοριοδότθςθσ και Κατάταξθσ αποςτζλλει ςτθν Επιτροπι 

Εξετάςεων και ςτο Α.Σ.Ε.Ρ. αρχείο ςε θλεκτρονικι μορφι, το οποίο περιλαμβάνει Ρίνακα με τα ονόματα όςων 

πζτυχαν ςτισ ακλθτικζσ δοκιμαςίεσ και καλοφνται να ςυμμετάςχουν ςτθν επόμενθ διαδικαςία τθσ γραπτισ 

Εξζταςθσ, κατά κατθγορία (περιπτϊςεισ α’ ζωσ και β’ τθσ παρ. 1 του Κεφαλαίου Αϋ τθσ παροφςθσ), ιτοι: α. 

Κατθγορία Μθχανικϊν Ε.Ν. και β. Κατθγορία Ειδικϊν Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Υποβρφχιοι 

Καταςτροφείσ, Καταδρομείσ, Αλεξιπτωτιςτζσ, Ρεηοναφτεσ). 

3. Οι υποψιφιοι  καλοφνται για εξζταςθ ςτα παραπάνω μακιματα. Το πρόγραμμα των γραπτϊν εξετάςεων που 

κα περιλαμβάνει τισ θμζρεσ, τισ ϊρεσ και τον τόπο εξζταςθσ των μακθμάτων κα ανακοινωκεί ςτουσ υποψθφίουσ με 

ςχετικι καταχϊριςθ ςτθν ιςτοςελίδα του Λ.Σ.– ΕΛ.ΑΚΤ.  (www.hcg.gr) κακϊσ και  με ανάρτθςθ ςτο κτίριο του 

Αρχθγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  Απαγορεφεται θ εξζταςθ και ςτα δφο (02) μακιματα ςε μία θμζρα. 

http://www.hcg.gr/
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4. Βακμόσ του εξεταηόμενου μακιματοσ είναι το άκροιςμα των ορκϊν απαντιςεων ωσ προσ το ςφνολό τουσ και 

ανάγεται ςε κλίμακα βακμολογίασ από ζνα (1) ζωσ εκατό (100). Αν από τθ βακμολόγθςθ προκφπτει δεκαδικόσ 

αρικμόσ, ο βακμόσ ςτρογγυλοποιείται ςε δφο δεκαδικά ψθφία τθσ μονάδοσ. Υποψιφιοσ/α που δεν πζτυχε τθ βάςθ 

πενιντα (50) ςε οποιοδιποτε από τα μακιματα των γραπτϊν εξετάςεων κεωρείται ωσ αποτυχϊν υποψιφιοσ. 

Ομοίωσ αποτυχϊν κεωρείται και αποκλείεται από το διαγωνιςμό και ο υποψιφιοσ που δεν κα υποβλθκεί ςε 

γραπτζσ εξετάςεισ και ςτα δφο (02) εξεταηόμενα μακιματα, είτε λόγω απουςίασ του ςε κάποιο εξ αυτϊν για 

οποιαδιποτε αιτία (ακόμθ και λόγω αςκενείασ)  είτε λόγω μθ ςυμμετοχισ ι ςυμμόρφωςισ του ςε οποιοδιποτε 

ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ των γραπτϊν εξετάςεων. 

5.  Κάκε μάκθμα βακμολογείται ανά κζμα και ακροιςτικά. Σε περίπτωςθ που κζμα αποτελείται από περιςςότερα 

ερωτιματα κακϊσ και υποερωτιματα, τίκεται επιμζρουσ βακμολογία και εν ςυνεχεία ακροιςτικι. 

6. Θ βακμολόγθςθ των μακθμάτων, τα οποία και εξετάηονται με ερωτιςεισ πολλαπλϊν επιλογϊν, κα γίνει από 

το ΑΣΕΡ θλεκτρονικϊσ χωρίσ χρθςιμοποίθςθ βακμολογθτϊν, ιτοι με θλεκτρονικι ανάγνωςθ των απαντθτικϊν 

φφλλων μζςω οπτικοθλεκτρονικοφ ςαρωτι (scanner-OMR) και απευκείασ βακμολόγθςι τουσ, με βάςθ τισ 

προκακοριςμζνεσ, από τθν Επιτροπι Εξετάςεων, ορκζσ απαντιςεισ. Θ Επιτροπι κακορίηει το βακμό που 

αντιςτοιχεί ςε κάκε ορκι απάντθςθ.  

7. H Επιτροπι Εξετάςεων αποςτζλλει ςτο Α.Σ.Ε.Ρ., το οποίο κα διεξάγει τθ βακμολόγθςθ τθσ γραπτισ διαδικαςίασ, 

αρχείο ςε θλεκτρονικι μορφι, το οποίο περιλαμβάνει Ρίνακα με τα ονόματα όςων ςυμμετείχαν ςτθ διαδικαςία τθσ 

γραπτισ Εξζταςθσ, κατά κατθγορία κακϊσ και τουσ ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ με τα απαντθτικά φφλλα αυτϊν ανά 

μάκθμα για να βακμολογθκοφν με θλεκτρονικά μζςα, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.  

8. Μόλισ ολοκλθρωκεί θ βακμολόγθςθ των δφο μακθμάτων τθσ γραπτισ διαδικαςίασ, το Α.Σ.Ε.Ρ. καταρτίηει και 

αποςτζλλει ςτθν Επιτροπι Εξετάςεων αρχείο ςε θλεκτρονικι μορφι, το οποίο περιλαμβάνει αλφαβθτικό Ρίνακα 

Βακμολογίασ ςτθ διαδικαςία τθσ γραπτισ εξζταςθσ ανά κατθγορία, ζναν με τα ονόματα όςων ζλαβαν βακμολογία 

ίςθ με 50 και πάνω ςε κάκε μάκθμα και ζναν με τα ονόματα όςων ζλαβαν βακμολογία κάτω από 50 ςε 

οποιοδιποτε από τα δφο μακιματα.  

Στον πρϊτο πίνακα ςθμειϊνεται ζναντι του ονόματοσ εκάςτου υποψθφίου, ανά μάκθμα, θ βακμολογία κάκε 

μακιματοσ, το άκροιςμα  τθσ βακμολογίασ των δφο μακθμάτων κακϊσ και ο εξαγόμενοσ μζςοσ όροσ και ςτο 

δεφτερο πίνακα ςθμειϊνεται ζναντι του ονόματοσ εκάςτου υποψθφίου, ανά μάκθμα, θ βακμολογία κάκε 

μακιματοσ. 

9. Μετά τθν παραλαβι του θλεκτρονικοφ αρχείου θ Επιτροπι Εξετάςεων ςυντάςςει και παραδίδει ςτθ Διεφκυνςθ 

Εκπαίδευςθσ του Αρχθγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αλφαβθτικό Ρίνακα Αποτελεςμάτων ςτθ διαδικαςία των γραπτϊν 

εξετάςεων. Στον πίνακα αυτό γράφονται ζναντι του ονόματοσ εκάςτου υποψθφίου θ κατθγορία του, θ τυχόν 

υπαγωγι του ςε ευεργετικζσ διατάξεισ,  ο βακμόσ κατά μάκθμα, το άκροιςμά τουσ, ο εξαγόμενοσ μζςοσ όροσ, 

κακϊσ και το γινόμενό του επί εκατό (100) το οποίο αποτελεί και το αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ γραπτϊν 

εξετάςεων. 

 Οι υποψιφιοι που δε λαμβάνουν τθ βάςθ πενιντα (50) ςε οποιοδιποτε από τα μακιματα των γραπτϊν εξετάςεων 

αποτυγχάνουν και ζναντι του ονόματόσ τουσ αντί του τελικοφ ςυνολικοφ βακμοφ επίδοςισ τουσ ςτισ εξετάςεισ, 
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αναγράφεται με ερυκρά μελάνθ θ ζνδειξθ ‘‘ΑΡΕΤΥΧΕ’’, κακϊσ και ο λόγοσ αποτυχίασ τουσ και αποκλείονται του 

διαγωνιςμοφ. Για τουσ υποψιφιουσ που υπάγονται ςτισ περιπτϊςεισ  του τζταρτου εδαφίου τθσ παρ. 4 του 

παρόντοσ Κεφαλαίου, ςτα αντίςτοιχα πεδία βακμολογίασ του/των μακιματοσ/μακθμάτων αντί βακμολογίασ 

τίκεται θ ζνδειξθ ‘’ΔΕΝ ΡΟΣΘΛΘΕ’’ ι ‘’ΜΘΔΕΝ (0)’’ ανάλογα με τθν εκάςτοτε περίπτωςθ και αντί του τελικοφ 

ςυνολικοφ βακμοφ επίδοςισ τουσ ςτισ εξετάςεισ, αναγράφεται με ερυκρά μελάνθ θ ζνδειξθ ‘‘ΑΡΕΤΥΧΕ’’ και 

αποκλείονται του διαγωνιςμοφ.  

Ο αλφαβθτικόσ Ρίνακασ Αποτελεςμάτων ςτθ διαδικαςία των γραπτϊν εξετάςεων αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του 

Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ (www.hcg.gr) και ςτο κτίριο του Αρχθγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ιϋ  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΑΡΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

1. Για τθν εξζταςθ του μακιματοσ  «Στοιχεία  Ναυτικοφ Δικαίου» οι ερωτιςεισ προςδιορίηονται από τθν Επιτροπι 

Εξετάςεων,  θ  οποία τθν θμζρα τθσ εξζταςθσ προςδιορίηει  50  ερωτιςεισ, ςυνταςςομζνου ςχετικοφ πρακτικοφ, 

που δίνονται γραμμζνεσ ςτουσ υποψθφίουσ/εσ, οι οποίοι καλοφνται να τισ απαντιςουν ςε ειδικό απαντθτικό 

φφλλο. Μετά τθ διανομι των ερωτιςεων δεν επιτρζπεται θ είςοδοσ υποψθφίων ςτθν αίκουςα. 

2. Θ εξζταςθ του μακιματοσ «Εξζταςθ ςτισ Λεκτικζσ Δεξιότθτεσ και Κατανόθςθ Κειμζνου» γίνεται με 

ερωτθματολόγιο ςτο οποίο περιζχονται δφο (2) κείμενα, ςε κάκε ζνα από το οποίο αντιςτοιχεί και μία (1) ομάδα 

ερωτιςεων. Για κάκε μία από τισ ερωτιςεισ ο εξεταηόμενοσ καλείται να επιλζξει τθ ςωςτι απάντθςθ με βάςθ τισ 

πλθροφορίεσ που παρζχει το αντίςτοιχο κείμενο. Στο ερωτθματολόγιο περιζχονται και ερωτιςεισ με ανακατεμζνεσ 

προτάςεισ, τισ οποίεσ ο εξεταηόμενοσ κα πρζπει να βάλει ςτθ ςωςτι τουσ ςειρά, κακϊσ και ερωτιςεισ 

ςυμπλιρωςθσ κενοφ, ςτισ οποίεσ κα πρζπει να επιλζξει τθ λζξθ/φράςθ, που ςυμπλθρϊνει κατάλλθλα το κενό τθσ 

πρόταςθσ που δίνεται. Τθν θμζρα τθσ εξζταςθσ θ Επιτροπι Εξετάςεων καταρτίηει τρία (3) διαφορετικά 

ερωτθματολόγια, από τα οποία επιλζγεται ζνα (1) κατόπιν κλιρωςθσ ενϊπιον των υποψθφίων, ςυνταςςομζνου 

ςχετικοφ πρακτικοφ. Μετά τθν εκφϊνθςθ του κζματοσ δεν επιτρζπεται θ είςοδοσ υποψθφίων ςτθν αίκουςα.  

3. Ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ ανακοινϊνει ςτουσ υποψθφίουσ τθ βακμολογία που αντιςτοιχεί ςτθν ορκι απάντθςθ 

κάκε ερωτιματοσ κακϊσ και των τυχόν υποερωτθμάτων, αμζςωσ μετά τθν εκφϊνθςθ αυτϊν. Σχετικι ενυπόγραφθ 

καταχϊριςθ από τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ τίκεται και επί του ςϊματοσ του κειμζνου του κλθρωκζντοσ κζματοσ. 

4. Οι ενδείξεισ των ατομικϊν ςτοιχείων του/τθσ υποψθφίου/ασ ςε όλα τα απαντθτικά φφλλα καλφπτονται με 

ςκοφρο αδιαφανζσ χαρτί κατά τθν παράδοςθ του γραπτοφ ςτον επιτθρθτι, το οποίο και ςφραγίηεται με ςτρογγυλι 

ςφραγίδα.  Το αδιαφανζσ επικάλυμμα πρζπει να μζνει ακζραιο κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διόρκωςθσ και μζχρι τθν 

θμζρα ανοίγματοσ των γραπτϊν και καταγραφισ των αποτελεςμάτων. Τουλάχιςτον ζνασ (1) επιτθρθτισ μονογράφει 

τθν τελευταία ςελίδα του κάκε γραπτοφ και διαγράφει κάκε μία από τισ τυχόν λευκζσ ςελίδεσ.  

5. Ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ κακορίηει ςτθν αρχι κάκε εξζταςθσ το χρόνο μζςα ςτον οποίο οι υποψιφιοι πρζπει 

να αναπτφξουν τισ απαντιςεισ και να παραδϊςουν τα γραπτά τουσ. Ραράταςθ των εξετάςεων, μπορεί να επιτραπεί 

φςτερα από απόφαςθ τθσ Επιτροπισ, όχι όμωσ πάνω από μιςι ϊρα κατά μάκθμα. Ο εξεταηόμενοσ οφείλει να 

παραδϊςει το γραπτό του εντόσ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ αλλιϊσ μθδενίηεται. 
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6. Οι υποψιφιοι υποχρεοφνται να προςζρχονται εγκαίρωσ ςτισ αίκουςεσ εξετάςεων, να καταλαμβάνουν τισ κζςεισ 

που τουσ υποδεικνφονται και γενικϊσ να υπακοφουν ςτισ υποδείξεισ των υπευκφνων που αφοροφν ςτον τρόπο και 

τθ διαδικαςία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ. Θ προςζλευςθ των υποψθφίων πρζπει να γίνεται νωρίτερα από τθν 

ϊρα ζναρξθσ τθσ εξζταςθσ κάκε μακιματοσ. 

7. Υποψιφιοσ που δεν προςζρχεται ςτουσ ςυγκεκριμζνουσ χϊρουσ και χρόνουσ που κακορίηονται με ανακοινϊςεισ 

για να μετάςχει ςτισ γραπτζσ εξετάςεισ για οποιαδιποτε αιτία (ακόμθ και για λόγουσ αςκενείασ), αποκλείεται τθσ 

περαιτζρω διαδικαςίασ των εξετάςεων, ςτουσ ςχετικοφσ δε Ρίνακεσ αντί βακμολογίασ ςτο οικείο μάκθμα, τίκεται 

θ ζνδειξθ ‘’ΔΕΝ ΡΟΣΘΛΘΕ’’. Βραδφτερθ προςζλευςθ υποψθφίων αποκλείει αυτοφσ από τθν προβλεπόμενθ 

εξζταςθ, εκτόσ εάν κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ αυτι είναι δικαιολογθμζνθ και δεν παραβλάπτεται θ ομαλι 

διεξαγωγι των εξετάςεων, ςε καμιά όμωσ περίπτωςθ μετά τθν κλιρωςθ των κεμάτων. 

Ιδιαίτερθ εξζταςθ ι δοκιμαςία υποψθφίου αποκλείεται. 

8. Υποψιφιοι που ςτεροφνται δελτίου ταυτότθτασ, δεν γίνονται δεκτοί ςτισ εξετάςεισ, εκτόσ αν προςκομίςουν 

βεβαίωςθ τθσ Αςτυνομικισ Αρχισ ότι ζχουν κατακζςει δικαιολογθτικά για ζκδοςθ δελτίου ταυτότθτασ. Θ βεβαίωςθ 

τθσ Αςτυνομικισ Αρχισ πρζπει να φζρει επικυρωμζνθ φωτογραφία. Αντί αυτϊν μπορεί να προςκομιςκεί 

διαβατιριο ι ναυτικό φυλλάδιο ι άδεια οδιγθςθσ, εφόςον φζρουν ςχετικι φωτογραφία. Δεν επιτρζπεται θ 

είςοδοσ των υποψθφίων ςτθν αίκουςα εξετάςεων πριν διαπιςτωκεί θ ταυτότθτά τουσ. 

9. Ζκαςτοσ υποψιφιοσ υποχρεοφται να ζχει τα αναγκαία για γραφι είδθ και το ςτυλό που χρθςιμοποιεί να είναι 

διαρκείασ και μπλε ι μαφρου χρϊματοσ. Δεν επιτρζπεται θ χριςθ διορκωτικοφ.  

10. Κάκε υποψιφιοσ που εξζρχεται από τθν αίκουςα υποχρεοφται να παραδϊςει το γραπτό του. Υποψιφιοι που 

δεν παραδίδουν γραπτό ι χρθςιμοποιοφν βοθκιματα άλλα, πλθν αυτϊν που ζχουν ειδικϊσ τυχόν επιτραπεί, ι 

ςθμειϊςεισ,  ι υποψιφιοι που αλλθλοβοθκοφνται ι επικζτουν ςτο γραπτό τουσ ςθμεία αναγνϊριςθσ ι 

υπογράφουν το γραπτό τουσ ι δεν ςυμμορφϊνονται με τισ υποδείξεισ ι οδθγίεσ των επιτθρθτϊν ι διαταράςςουν 

με οποιονδιποτε τρόπο τθν τάξθ ι χρθςιμοποιοφν μζςα επικοινωνίασ με το εκτόσ τθσ αίκουςασ περιβάλλον ι 

δολιεφονται γενικϊσ τθν εξζταςθ, αποβάλλονται από τθν αίκουςα, ςτο οικείο μάκθμα βακμολογοφνται με 

‘’ΜΘΔΕΝ (0)’’ και αποκλείονται από το διαγωνιςμό, φςτερα από απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Εξετάςεων, αφοφ 

προθγουμζνωσ κλθκοφν ενϊπιον τθσ προφορικϊσ ςε άμεςθ ακρόαςθ. Θ απόφαςθ ςυντάςςεται εγγράφωσ και 

υπογράφεται από τον Ρρόεδρο, το Γραμματζα και τα μζλθ τθσ Επιτροπισ, γνωςτοποιείται άμεςα ςτον υποψιφιο, 

τθσ οποίασ λαμβάνει γνϊςθ ενυπογράφωσ, και εν ςυνεχεία κεωρείται από τον Αρχθγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..    

11. Δεν επιτρζπεται θ ζξοδοσ υποψθφίου από τθν αίκουςα των εξετάςεων πριν από τθν παρζλευςθ μιςισ ϊρασ 

από τθν ζναρξθ τθσ εξζταςθσ κάκε μακιματοσ.  

12. Δεν επιτρζπεται παραμονι υποψθφίου ςτθν αίκουςα εξετάςεων μετά τθ ςφράγιςθ του γραπτοφ, ι το τζλοσ του 

χρόνου διάρκειασ τθσ εξζταςθσ.  

13. Κατά τθν παράδοςθ του γραπτοφ γίνεται ζλεγχοσ των ςτοιχείων ταυτότθτασ του υποψθφίου, επικόλλθςθ του 

αδιαφανι χάρτθ και ακφρωςθ με γραμμζσ που ςφρονται χιαςτί του χϊρου του χάρτου που δεν ζχει χρθςιμοποιθκεί. 
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14. Μετά το πζρασ τθσ εξζταςθσ κάκε μακιματοσ τα γραπτά μονογράφονται από τα μζλθ τθσ Επιτροπισ και 

ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι εντόσ φακζλων ανά μάκθμα παρουςία όλων των μελϊν τθσ και του Ρροζδρου  και 

φυλάςςονται ςτθν αίκουςα εξετάςεων μζχρι τθν αποςτολι τουσ ςτο Α.Σ.Ε.Ρ. προσ βακμολόγθςθ με θλεκτρονικά 

μζςα. 

15. Μετά από κάκε εξζταςθ κακϊσ και μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ  εξαγωγισ αποτελεςμάτων των 

γραπτϊν εξετάςεων, θ Επιτροπι ςυντάςςει ςχετικά Ρρακτικά. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑϋ 

ΡΙΝΑΚΕΣ ΕΡΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΙΛΑΧΟΝΤΩΝ 

1.  Μετά το πζρασ όλων των παραπάνω διαδικαςιϊν, θ Επιτροπι Ραραλαβισ – Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν, 

Μοριοδότθςθσ και Κατάταξθσ καταρτίηει ζναν Ρίνακα Επιτυχόντων και τρεισ Ρίνακεσ Επιλαχόντων ανά κατθγορία, 

οι οποίοι υπογράφονται από τον Γραμματζα, τον Ρρόεδρο και τα μζλθ τθσ Επιτροπισ, υποβάλλονται  ςτον Αρχθγό 

Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., κεωροφνται από αυτόν και αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του Λιµενικοφ Σϊµατοσ - Ελλθνικισ 

Ακτοφυλακισ (www.hcg.gr)και ςτο κτίριο του Αρχθγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. 

2. Ειδικότερα, θ Επιτροπι Ραραλαβισ – Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν, Μοριοδότθςθσ και Κατάταξθσ καταρτίηει αρχικά 

δφο (02)  Ρίνακεσ  Επιτυχίασ, ζναν για κάκε κατθγορία υποψθφίων (περιπτϊςεισ αϋ ζωσ και βϋ τθσ παρ. 1 του 

Κεφαλαίου Αϋ  τθσ παροφςθσ), όπου κα περιλαμβάνονται κατά φκίνουςα ςειρά οι ςυγκεντρϊςαντεσ το 

μεγαλφτερο άκροιςμα αποτελζςματοσ διαδικαςιϊν μοριοδότθςθσ και γραπτϊν εξετάςεων, όπωσ κα 

προςδιοριςκεί μετά τον πολλαπλαςιαςμό τουσ με ςυντελεςτι 70% και 30% αντίςτοιχα.  

Θ εν λόγω Επιτροπι επιπροςκζτωσ καταρτίηει και ζναν (01) Ρίνακα Επιτυχίασ για τουσ υποψθφίουσ τθσ 

Κατθγορίασ (γ) τθσ παρ. 1 του Κεφαλαίου Αϋ τθσ παροφςθσ ςφμφωνα με τισ αντίςτοιχεσ ςχετικζσ διατάξεισ του 

Κεφαλαίου Δϋ τθσ παροφςθσ. 

Για τθν κατάρτιςθ του Ρίνακα Επιτυχόντων λαμβάνονται : 

α. Από τουσ δφο  (02) Ρίνακεσ Επιτυχίασ του πρϊτου εδαφίου τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, κατά ςειρά και κατά 

το προβλεπόμενο για τθν κάκε κατθγορία ποςοςτό, οι ςυγκεντρϊςαντεσ το μεγαλφτερο άκροιςμα, τθρουμζνων και 

των ποςοςτϊν τθσ παρ. 2 του άρκρου 6 του Ν. 3079/2002, όπωσ ιςχφει, και ςε αρικμό που καλφπτονται οι 

προκθρυςςόμενεσ προσ κάλυψθ οργανικζσ κζςεισ, και  

β. Από τον Ρίνακα Επιτυχίασ του δευτζρου εδαφίου τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, οι υποψιφιοι με τον 

υψθλότερο βακμό απολυτθρίου δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και μζχρι του προβλεπόμενου για τθν κατθγορία 

ποςοςτοφ. 

Ακολοφκωσ ςυντάςςονται οι Ρίνακεσ Επιλαχόντων ανά κατθγορία από όςουσ υποψθφίουσ δεν περιελιφκθςαν 

ςτον Ρίνακα Επιτυχόντων.  

Για τθν κάλυψθ κενϊν κζςεων ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 2  του Κεφαλαίου Αϋ τθσ παροφςθσ. 
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3. Ο Ρίνακασ Επιτυχόντων και οι ανά κατθγορία Ρίνακεσ Επιλαχόντων υπογράφονται από το Γραμματζα, τον 

Ρρόεδρο και τα μζλθ τθσ Επιτροπισ, υποβάλλονται ςτον Αρχθγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., κεωροφνται από αυτόν και 

αναγράφουν ςτθν πρϊτθ ςτιλθ το ονοματεπϊνυμο του υποψθφίου και ςτισ επόμενεσ τθν κατθγορία του, τθ ςειρά 

επιτυχίασ του ςτθν κατθγορία όπου ςυμμετζχει, κακϊσ και τθν τυχόν υπαγωγι του ςε ευεργετικι διάταξθ, ςτθν 

περίπτωςθ κατά τθν οποία καταλαμβάνει κζςθ ςτον οικείο Ρίνακα Επιτυχόντων κάνοντασ χριςθ του 

ευεργετιματόσ του. 

Σε ίςα ακροίςματα τελικισ ςυνολικισ βακμολογίασ προθγείται ο υποψιφιοσ που ζχει υψθλότερο βακμό 

απολυτθρίου δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Εάν προκφψει και νζα ιςοβακμία επιλζγεται ο υποψιφιοσ που ζχει 

μεγαλφτερθ θλικία, ςφμφωνα με τθν θμερομθνία γζννθςισ του και ςε περίπτωςθ ταφτιςθσ διενεργείται κλιρωςθ 

από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ – Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν, Μοριοδότθςθσ και Κατάταξθσ ενϊπιον των 

ιςοβακμοφντων υποψθφίων. 

4. Οι ανωτζρω Ρίνακεσ αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του Λ.Σ.– ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και ςτο κτίριο του 

Αρχθγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Κατά των Ρινάκων αυτϊν επιτρζπεται θ άςκθςθ ενςτάςεωσ με κατάκεςι τθσ ι με 

αποςτολι ςυςτθμζνθσ επιςτολισ απευκείασ ςτο Α.Σ.Ε.Ρ. (παρ. 2 άρκρ. 2 ν. 3812/2009), μζςα ςε αποκλειςτικι 

προκεςμία δζκα (10) θμερϊν, που αρχίηει από τθν επόμενθ θμζρα τθσ ανάρτθςισ τουσ ςτθν ιςτοςελίδα του 

Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ. Επιπλζον,  θ προκεςμία αυτι ορίηεται και αναφζρεται ρθτϊσ 

τόςο ςτθν οικεία καταχϊριςθ ςτθν ιςτοςελίδα του Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ, όςο και ςτθ 

ςχετικι ανακοίνωςθ που αναρτάται ςτο κτίριο του Αρχθγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

Θ ζνςταςθ επιτρζπεται για λόγουσ νομιμότθτασ και όχι για τθν βακμολογία και τθν ουςιαςτικι εκτίμθςθ των 

πραγμάτων και πρζπει να περιζχει ςυγκεκριμζνουσ λόγουσ ακυρότθτασ κατά ςυγκεκριμζνθσ πράξεωσ ι 

παραλείψεωσ. 

Στθν ζνςταςθ επιςυνάπτεται και παράβολο πενιντα (50) ευρϊ άλλωσ θ ζνςταςθ δεν λαμβάνεται υπόψθ.  Το ΑΣΕΡ 

εξετάηει τισ υποβλθκείςεσ ενςτάςεισ, αποφαίνεται επ’ αυτϊν και ενθμερϊνεται ο ενιςτάμενοσ με δικι του ευκφνθ, 

είτε από το Α.Σ.Ε.Ρ. είτε από το Αρχθγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..  

5. Θ Επιτροπι Ραραλαβισ – Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν, Μοριοδότθςθσ και Κατάταξθσ προβαίνει, αν απαιτείται, ςτισ 

αναγκαίεσ διορκϊςεισ, ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτθν απόφαςθ του ΑΣΕΡ και ςτθ ςυνζχεια καταρτίηει τον 

τελικό Ρίνακα Επιτυχόντων και τουσ τελικοφσ ανά κατθγορία Ρίνακεσ Επιλαχόντων, οι οποίοι υπογράφονται από 

το Γραμματζα, τον Ρρόεδρο και τα μζλθ τθσ  Επιτροπισ, κεωροφνται από τον Αρχθγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., διαβιβάηονται 

ςτθν αρμόδια Διεφκυνςθ του Αρχθγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του Λ.Σ.– ΕΛ.ΑΚΤ. 

(www.hcg.gr)και ςτο κτίριο του Αρχθγείου Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒϋ 

ΚΑΤΑΤΑΞΘ ΕΡΙΤΥΧΟΝΤΩΝ  

1. Κατόπιν τθσ ζκδοςθσ ςχετικισ απόφαςθσ κατανομισ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 

(κατ’ εφαρμογι τθσ παρ. 5 άρκρο 11 του Ν. 3833/2010 και τθσ παρ. 21 άρκρο ζνατο του Ν. 4057/2012) και τθσ 

http://www.hcg.gr/
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ολοκλιρωςθσ του ελζγχου γνθςιότθτασ των δικαιολογθτικϊν που υπεβλικθςαν από τουσ υποψθφίουσ κατ’ 

εφαρμογι του Ν.4305/2014, προωκείται απόφαςθ του Αρχθγοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τθν κατάταξθ των επιτυχόντων 

ςτθ Σχολι Λιμενοφυλάκων. 

2. Οι υποψιφιοι οι οποίοι κα κλθκοφν να καταταχκοφν, ειδοποιοφνται με προςωπικά τθλεγραφιματα για τον τόπο 

και τθν θμερομθνία παρουςίαςισ τουσ. Ρριν τθν θμερομθνία κατάταξισ τουσ οφείλουν να προςκομίςουν 

αυτοπροςϊπωσ ςτθ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Ρροςωπικοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Αρχθγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και τα ακόλουκα 

δικαιολογθτικά: 

α. Ριςτοποιθτικό τθσ Ειςαγγελικισ Αρχισ του τόπου κατοικίασ του υποψθφίου ότι δεν διϊκεται ωσ 

φυγόποινοσ, φυγόδικοσ που να ζχει εκδοκεί τρεισ (3) μινεσ το πολφ πριν από τθν θμερομθνία υποβολισ.  

β. Υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8  του Ν. 1599/1986, όπωσ αυτό τροποποιικθκε με το άρκρο 3 παρ. 3 του 

Ν. 2690/1999, ςτθν οποία οι υποψιφιοι δθλϊνουν ότι δεν διϊκονται ωσ φυγόποινοι, φυγόδικοι και από 

άλλθ εκτόσ του τόπου κατοικίασ τουσ Ειςαγγελικι Αρχι τθσ Χϊρασ και οφτε ζχουν παραπεμφκεί ςε δίκθ για 

τα προβλεπόμενα ςτο Κεφάλαιο Γϋ αδικιματα.  

γ. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, όπωσ αυτό τροποποιικθκε με το άρκρο 3 παρ. 3 του Ν. 2690/1999, 

ςτθν οποία οι υποψιφιοι δθλϊνουν ότι για να φοιτιςουν ςτθ Σχολι κα υποβλθκοφν επιπλζον ςε 

ανοςολογικζσ εξετάςεισ (π.χ. Τεςτ HIV, τεςτ HbsAg, τεςτ HCV, κ.λ.π.), κακϊσ και ςε ζλεγχο για χριςθ 

απαγορευμζνων ουςιϊν. 

Πλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά πρζπει να ζχουν εκδοκεί μετά τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ προκιρυξθσ του 

διαγωνιςμοφ και να είναι νομίμωσ χαρτοςθμαςμζνα.  

Ριςτοποιθτικό Στρατολογικισ κατάςταςθσ, κακϊσ και Αντίγραφο Ροινικοφ Μθτρϊου Δικαςτικισ χριςθσ (πρϊθν 

ποινικοφ μθτρϊου τφπου Αϋ) που να καλφπτει τισ προχποκζςεισ του Κεφαλαίου Γϋ τθσ παροφςθσ, αναηθτοφνται 

αυτεπάγγελτα από τθ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Ρροςωπικοφ του Αρχθγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. 

3. Για τθν κάλυψθ των κενϊν κζςεων που προκφπτουν πριν από τθν κατάταξθ των επιτυχόντων ςτθ Σχολι, κατόπιν 

υποβολισ γραπτισ παραίτθςθσ, αδικαιολόγθτθσ μθ παρουςίαςθσ των επιτυχόντων κατά το πρϊτο δεκαιμερο από 

τθν οριςκείςα θμερομθνία κατάταξθσ ι ζλλειψθσ κατά τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ζςτω και ενόσ προςόντοσ 

επιτυχόντοσ, καλοφνται να καταταγοφν οι επιλαχόντεσ τθσ αντίςτοιχθσ κατθγορίασ, ςφμφωνα με τθ ςειρά επιτυχίασ 

τουσ, αφοφ προθγουμζνωσ, με απόφαςθ του Αρχθγοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διαγραφοφν όςοι παραιτικθκαν ι δεν 

παρουςιάςτθκαν αδικαιολόγθτα και όςοι διαπιςτϊκθκε ότι δεν κατείχαν όλα τα νόμιμα προςόντα για ειςαγωγι ςτθ 

Σχολι.  

Για τθν κάλυψθ των κενϊν κζςεων που προκφπτουν μετά τθν κατάταξθ των επιτυχόντων ςτθ Σχολι, κατόπιν 

υποβολισ γραπτισ παραίτθςθσ καταταγζντων, διαπίςτωςθσ ζλλειψθσ ζςτω και ενόσ προςόντοσ καταταγζντοσ ι 

απόλυςθσ δοκίμου για οποιονδιποτε λόγο από τθ Σχολι, καλοφνται, εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν 

θμερομθνία ζναρξθσ των μακθμάτων, να καταταγοφν οι επιλαχόντεσ τθσ αντίςτοιχθσ κατθγορίασ, ςφμφωνα με τθ 

ςειρά επιτυχίασ τουσ, αφοφ προθγουμζνωσ, με απόφαςθ του Αρχθγοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., διαγραφοφν όςοι 

παραιτικθκαν και όςοι ζπαυςαν να ζχουν τα νόμιμα προςόντα ι απολφκθκαν από τθ Σχολι.  
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4. Τονίηεται ότι, απαγορεφεται ςτουσ λειτουργοφσ ι υπαλλιλουσ ζμμιςκουσ και άμιςκουσ, πολιτικοφσ και 

ςτρατιωτικοφσ ι μιςκωτοφσ που απαςχολοφνται ςτο Δθμόςιο, τουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, τα 

Νομικά Ρρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου και Λδιωτικοφ Δικαίου που ανικουν ςτο κράτοσ ι επιχορθγοφνται τακτικϊσ από 

κρατικοφσ πόρουσ κατά 50% τουλάχιςτον του ετιςιου προχπολογιςμοφ τουσ και άςχετα από τθ φφςθ τθσ ςχζςεωσ 

που τουσ ςυνδζει με το Δθμόςιο, τουσ Ο.Τ.Α. ι το νομικό πρόςωπο, να διοριςκοφν ι προςλθφκοφν και ςε δεφτερθ 

κζςθ ι απαςχόλθςθ ςτο δθμόςιο τομζα αυτό, τόςο ςτθν θμεδαπι όςο και ςτθν αλλοδαπι. Θ παράβαςθ τθσ 

κεςπιηομζνθσ με τισ διατάξεισ των παρ. 1 και 3 του άρκρου 1 του Ν. 1256/1982 απαγορεφςεωσ διϊκεται 

αυτεπάγγελτα ι κατόπιν καταγγελίασ οποιουδιποτε πολίτθ και τιμωρείται ποινικά ςαν παράβαςθ κακικοντοσ με 

ποινι φυλακίςεωσ τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ και πεικαρχικά. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓϋ  

                                                                                 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1.  Για τον ζλεγχο τθσ γνθςιότθτασ των δικαιολογθτικϊν που υπεβλικθςαν (άρκρο 28 του Ν.4305/2014) 

ςυγκροτείται με Απόφαςθ του Αρχθγοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τριμελισ τουλάχιςτον Επιτροπι Αξιωματικϊν Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Από 

τθν ίδια Επιτροπι ελζγχεται ποςοςτό τουλάχιςτον πζντε τοισ εκατό (5%) του ςυνόλου των δικαιολογθτικϊν που 

κατατζκθκαν ςτο πλαίςιο του Διαγωνιςμοφ ςε φωτοαντίγραφα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 

του Ν.2690/1999, όπωσ ιςχφει μετά τθν αντικατάςταςι τθσ από τθν παρ. 2 του άρκρου 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 

Αϋ74). 

Τα δικαιολογθτικά των υποψθφίων, πλθν των καταταςςόμενων ςτθ Σχολι, κακϊσ και των δικαιολογθτικϊν για τα 

οποία διενεργικθκε ζλεγχοσ γνθςιότθτασ, διατθροφνται ςτο αρχείο τθσ Υπθρεςίασ για τουλάχιςτον δϊδεκα (12) 

μινεσ και μετά καταςτρζφονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που ιςχφουν κάκε φορά για τθν εκκακάριςθ αρχείων, 

εκτόσ αν υπάρχει εκκρεμισ ςχετικι δίκθ. Επιςτροφι δικαιολογθτικϊν γίνεται κατόπιν υποβολισ αίτθςθσ του 

υποψθφίου, πριν τθν παρζλευςθ του 12μινου, προσ τθ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ του Αρχθγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για 

πρωτότυπουσ τίτλουσ ςπουδϊν. 

2. Τα γραπτά όλων των υποψθφίων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων επιςτρζφονται από το Α.Σ.Ε.Ρ. μετά τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ παρ. 4 του Κεφαλαίου ΙΑϋ και διατθροφνται ςτο αρχείο τθσ Υπθρεςίασ για 

τουλάχιςτον δϊδεκα (12) μινεσ και μετά καταςτρζφονται, εκτόσ αν υπάρχει εκκρεμισ ςχετικι δίκθ. Στθν περίπτωςθ 

που υπάρχει εκκρεμισ ςχετικι δίκθ, τα γραπτά  που ςχετίηονται με αυτι δεν καταςτρζφονται και φυλάςςονται από 

τθ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Ρροςωπικοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Αρχθγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

Θ καταςτροφι των γραπτϊν  γίνεται από Τριμελι Επιτροπι που ςυγκροτείται κατόπιν κλιρωςθσ με Απόφαςθ του 

Αρχθγοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Ωσ τόποσ καταςτροφισ των γραπτϊν δοκιμίων ορίηονται τα Γραφεία τθσ παραπάνω 

Διεφκυνςθσ και ωσ τρόποσ καταςτροφισ αυτϊν, κατάλλθλο μθχάνθμα καταςτροφισ εγγράφων. Στο τζλοσ τθσ 

διαδικαςίασ ςυντάςςεται αναλυτικό πρακτικό το οποίο υποβάλλεται προσ κεϊρθςθ ςτον Αρχθγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  

3. Το προςωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του Ν.3865/2010 (Αϋ120), όπωσ ιςχφει, 

εξακολουκεί να ζχει ωσ κφριο φορζα αςφάλιςθσ το Δθμόςιο, ωσ φορζα επικουρικισ αςφάλιςθσ το Μετοχικό Ταμείο 
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Ναυτικοφ *Ρ.Δ. 21/31 Οκτωβρίου 1932 (Αϋ387)+ και ςυμμετζχει ςτο Ταμείο Αρωγισ Λιμενικοφ Σϊματοσ- Ελλθνικισ 

Ακτοφυλακισ *Β.Δ. 160/1970 (Αϋ44)+. 

4. Οι υποψιφιοι που περιλαμβάνονται ςτον Ρίνακα Επιτυχόντων τθσ Σχολισ Λιμενοφυλάκων κατατάςςονται ςτο 

Λιμενικό Σϊμα- Ελλθνικι Ακτοφυλακι ωσ δόκιμοι Λιμενοφφλακεσ με Απόφαςθ του Αρχθγοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., περίλθψθ 

τθσ οποίασ δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ και δίνουν τον προβλεπόμενο όρκο. Θ κατάταξθ γίνεται 

με μόνθ τθν ιδιότθτα του δόκιμου Λιμενοφφλακα, αφοφ οι ειδικότθτεσ που αναφζρονται ςτο Κεφάλαιο Αϋ τθσ 

παροφςθσ αποςκοποφν και μόνον ςτθν εξυπθρζτθςθ τθσ διαδικαςίασ κατάταξθσ και ςτισ εςωτερικζσ ανάγκεσ τθσ 

υπθρεςίασ. Οι ευδοκίμωσ αποφοιτιςαντεσ από τθ Σχολι ονομάηονται Λιμενοφφλακεσ, με Απόφαςθ του Αρχθγοφ 

Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ και αναλαμβάνουν υποχρζωςθ τριετοφσ 

παραμονισ από τθν θμερομθνία τθσ ονομαςίασ τουσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ φοίτθςθσ ςτθ Σχολι οι Δόκιµοι 

Λιμενοφφλακεσ αµείβονται ςφµφωνα µε τισ ιςχφουςεσ εκάςτοτε διατάξεισ. 

5. Τα ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ Αϋ, Βϋ και Γϋ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ. 

6. Από τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ καταργείται θ Αρικ. Φακζλου: 221.10-1/2014/Αρικμ. Σχεδίου: 13812/18-12-

2014 Απόφαςθ Αρχθγοφ Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν – 

γυναικϊν) ζτουσ 2014» (ΦΕΚ 20, Τεφχοσ Ρροκθρφξεων ΑΣΕΡ) (ΑΔΑ: ΩΛΚ8ΟΡ-69Κ) ςυνεπεία τθσ αλλαγισ του 

ςχετικοφ νομοκετικοφ πλαιςίου, ζτςι όπωσ αυτό διαμορφϊκθκε μετά τθν δθμοςίευςθ  του Ν. 4331/2015 (Αϋ69) και 

τθσ  υπϋ αρικ. 2421.6-3/49130/24-12-2015 Απόφαςθσ Υπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ (Βϋ 2878) 

(ΑΔΑ: 7ΟΛΥ4653ΡΩ-ΤΝΗ). 

7. Θ παροφςα προκιρυξθ να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ (Τεφχοσ Ρροκθρφξεων Α.Σ.Ε.Ρ.) και να 

καταχωρθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Λ.Σ.– ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr). 

 

 

 

 

 

 

Επιςυνάπτονται:                                                                                

1. ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ (ς. 07). 

2. ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ (ς. 04). 

3. ΡΑΑΤΘΜΑ Γϋ (ς. 01). 

4. Υπόδειγμα Αίτθςθσ (ς.05). 

5. Βεβαίωςθ ελζγχου δικαιολογθτικϊν- επιβεβαίωςθ  

 μθχανογραφικισ καταχϊριςθσ ςτοιχείων (ς. 01) 

 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΘΣ  

 

Ι. ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΓΕΙΑ 

1.   ΥΝΑΝΡ/Γρ. ΜΕΣΩΝ ΜΑΗΛΚΘΣ ΕΝΘΜΕΩΣΘΣ & ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (για δθμοςίευςθ ςτα Μ.Μ.Ε. και ςτον Τφπο) 

2.   ΥΝΑΝΡ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΘΔΕΡ (για ανάρτθςθ ςτο δικτυακό τόπο του Αρχθγείου www.hcg.gr) 

3.   Κ.Λ/Χ-Λ/Χ-Υ/Χ (για ενθμζρωςθ ενδιαφερομζνων) 

Ο Αρχθγόσ 

 

 

Αντιναφαρχοσ Λ.Σ.  
ΑΘΑΝΑΣΟΡΟΥΛΟΣ Ακ. 

 

http://www.hcg.gr/
http://www.hcg.gr/
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4.  Ανϊτατο Συμβοφλιο Επιλογισ Ρροςωπικοφ (ΑΣΕΡ)/Γρ. κ. Ρροζδρου  

5.  Ανϊτατο Συμβοφλιο Επιλογισ Ρροςωπικοφ (ΑΣΕΡ)/Γενικι Διεφκυνςθ Ρροςλιψεων  

6.  Ανϊτατο Εκπαιδευτικό Μδρυμα Ρειραιά Τ.Τ./Γρ. κ. Ρροζδρου 

 

ΙΙ. ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΘΜΕΩΣΘ 

1. Υπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ /Διεφκυνςθ Ρροςλιψεων 

2. Υπουργείο Οικονομικϊν/ Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ 

3. Υπουργείο Ρολιτιςμοφ, Ζρευνασ και Κρθςκευμάτων 

4. Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ 

5. ΓΕΕΚΑ/Δϋ Κλάδοσ /ΔΕΚΡ/ Υπθρεςίεσ Στρατοφ- Ναυτικοφ – Αεροπορίασ 

6. ΓΕΝ/ΔΝΕ, ΔΥΓ, ΝΝΑ, ΝΝΡ, ΑΝΥΕ 

7. ΔΛΕΥΚΥΝΣΕΛΣ & ΥΡΘΕΣΛΕΣ ΥΝΑΝΡ 

8. ΣΧΟΛΘ Λ/Φ 

9. ΡΕΑΛΣ 

10. ΡΟΕΡΛΣ 

 

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΙΚΘ ΔΙΑΝΟΜΘ 

1. Γρ. κ. Υπουργοφ (υ.τ.α.) 

2. Γρ. κ. Γενικοφ Γραμματζα (υ.τ.α.) 

3. Γρ. κ. Αρχθγοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

4. Γρ. κ. Αϋ Υπαρχθγοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

5. Γρ. κ. Βϋ Υπαρχθγοφ Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. 

6. Γρ. κ.κ. Διευκυντϊν Κλάδων  
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ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ 

ΤΙΤΛΟΙ  ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΟΡΟΣ ΑΡΟΔΕΙΞΘΣ 

 
Α) ΑΓΓΛΙΚΑ 
 

Θ γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ (άριςτθ Γ2/C2, πολφ καλι Γ1/C1 και καλι Β2) αποδεικνφεται με βάςθ το άρκρο 1 
 π.δ. 146/2007 «Τροποποίθςθ διατάξεων του π.δ 50/2001 Κακοριςμόσ προςόντων διοριςμοφ ςε κζςεισ φορζων του 
δθμόςιου τομζα όπωσ αυτό ιςχφει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), ςε ςυνδυαςμό με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίθςθ του άρκρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’), ωσ εξισ: 

 
α) Με Κρατικό Πιςτοποιητικό γλωςςομάθειασ αντίςτοιχου επιπζδου του ν. 2740/1999, όπωσ 
αντικαταςτάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. 
     ι 

 
β) με πιςτοποιητικά αντίςτοιχου επιπζδου των πανεπιςτημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN. 

 
             ι 
 

γ) με  πιςτοποιητικά αντίςτοιχου επιπζδου άλλων φορζων (πανεπιςτημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική 
τουσ μορφή, εφόςον  είναι πιςτοποιημζνοι ή αναγνωριςμζνοι από την αρμόδια αρχή τησ οικείασ χϊρασ για 
να διενεργοφν εξετάςεισ και να χορηγοφν πιςτοποιητικά γνϊςησ τησ αγγλικήσ γλϊςςασ ςτο αντίςτοιχο 
επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορζασ πιςτοποίηςησ ή αναγνϊριςησ ςτην οικεία χϊρα, απαιτείται βεβαίωςη του 
αρμόδιου Υπουργείου ή τησ Πρεςβείασ  τησ χϊρασ ςτην Ελλάδα ότι τα πιςτοποιητικά που χορηγοφνται από 
τουσ παραπάνω φορείσ ςε τρίτουσ, οι οποίοι δεν ζχουν ωσ μητρική γλϊςςα την Αγγλική , είναι αποδεκτά ςε 
δημόςιεσ υπηρεςίεσ τησ αυτήσ χϊρασ ωσ ζγκυρα αποδεικτικά γνϊςησ τησ Αγγλικήσ γλϊςςασ ςτο αντίςτοιχο 
επίπεδο. Ωσ οικεία χϊρα νοείται η χϊρα ςτην οποία η μητρική ή επίςημη γλϊςςα είναι η Αγγλική. 
 
Βάςει των ανωτζρω κακϊσ και των μζχρι ςιμερα προςκομιςκζντων ςτο ΑΣΕΡ, από τουσ οικείουσ φορείσ, 
βεβαιωτικϊν εγγράφων γίνονται δεκτά, πζραν του Κρατικοφ Ριςτοποιθτικοφ γλωςςομάκειασ, τα εξισ 
πιςτοποιθτικά: 
 
(α) Άριςτθ γνϊςθ (Γ2/C2): 

 • CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Ρανεπιςτθμίου του CAMBRIDGE.  
 • BULATS English Language Test, βακμολογία 90-100, του Ρανεπιςτθμίου του CAMBRIDGE. 

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με 
βακμολογία από 7,5 και άνω. 
• ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Ρανεπιςτθμίου   MICHIGAN.   
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 –PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL, ι PEARSON TEST OF 
ENGLISH GENERAL LEVEL 5 –PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL ι EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN 
ESOL INTERNATIONAL (CEF C2). 
• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL  του TRINITY COLLEGE 
LONDON.  
• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) –MASTERY- 
και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) –MASTERY- (Συνυποβάλλονται  
ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ άριςτθσ γνϊςθσ) ι CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-
MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL –MASTERY- (Συνυποβάλλονται  
ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ άριςτθσ γνϊςθσ). 

ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΗΜΑ ΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΣ.: 2421.6-

3/ 50015/30-12-2015 Πποκήπςξηρ Διαγωνιζμού 

Καηάηαξηρ Δοκίμων Λιμενοθςλάκων (ανδπών - 

γςναικών) έηοςρ 2015 
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•  EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ι PEARSON EDI Level 3 Certificate in 
ESOL International (CEF C2). 
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότθτεσ: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βακμό «Distinction” ι 
“Credit”).  
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2) 
(μζχρι 31/8/2009). 
•  Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2). 
•  ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2). 
•  Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP): CEF C2. 
• Test of Interactive English, C2 Level. 
• NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2). 
• AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Ενότθτεσ: Listening, Reading, Writing, Speaking).  
• LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2). 
 
 
(β) Ρολφ καλι γνϊςθ (Γ1/C1): 

 •  CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Ρανεπιςτθμίου του CAMBRIDGE. 
•  BULATS English Language Test, βακμολογία 75-89, του Ρανεπιςτθμίου του CAMBRIDGE. 
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με 
βακμολογία από 6 ζωσ 7. 
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES). 
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 –ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ι PEARSON TEST OF 
ENGLISH GENERAL LEVEL 4 –ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ι EDEXCEL LEVEL 2 CERTIFICATE IN 
ESOL INTERNATIONAL(CEF C1). 
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON.  
• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening)  - EXPERT- και 
CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) – EXPERT- (Συνυποβάλλονται  
ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ πολφ καλισ γνϊςθσ) ι  CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL 
ESOL –EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – EXPERT – 
(Συνυποβάλλονται  ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ πολφ καλισ γνϊςθσ). 
• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΘ- 
USA) και τθσ ΕΛΛΘΝΟΑΜΕΛΚΑΝΛΚΘΣ ΕΝΩΣΕΩΣ. 
• ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βακμολογία από 785 ζωσ 900 του 
EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. 
•  EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ι PEARSON EDI Level 2 Certificate in 
ESOL International (CEF C1).  
•  PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότθτεσ: Reading, Writing, Listening, Speaking, ςε περίπτωςθ που θ μία  εκ 
των ενοτιτων είναι με βακμό “Pass”).  
•  PEARSON LCCI EFB  LEVEL 3 (Ενότθτεσ: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βακμό «Distinction” ι 
“Credit”).  
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent level C1) 
(μζχρι 31/8/2009). 
• Ascentis Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1). 
• ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1). 
• Test of Interactive English, C1 +  Level. 
• Test of Interactive English, C1 Level. 
• NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1). 
• AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Ενότθτεσ: Listening, Reading, Writing, Speaking).  
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βακμολογία από 91 ζωσ 99 του  
CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS. 
• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βακμολογία από 190 ζωσ 240 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE 
ASSESSMENTS. 
• LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1). 
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(γ) Καλι γνϊςθ (Β2):  

 • FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Ρανεπιςτθμίου του CAMBRIDGE. 
• BULATS English Language Test, βακμολογία 60-74, του Ρανεπιςτθμίου του CAMBRIDGE. 
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με 
βακμολογία από 4,5  ζωσ 5,5. 
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES). 
• (ECCE)- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Ρανεπιςτθμίου MICHIGAN. 
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 – UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ι PEARSON 
TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ι EDEXCEL 
LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2). 
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON. 
• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) –
COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) –
COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται  ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ καλισ γνϊςθσ) ι  CITY & GUILDS 
CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL – COMMUNICATOR – και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 
INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – COMMUNICATOR  - (Συνυποβάλλονται  ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ  
καλισ γνϊςθσ). 
• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βακμολογία από 505 ζωσ 780 του 
EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. 
•  EDI Level 1 Certificate in ESOL International  JETSET Level 5 (CEF B2) ι PEARSON EDI Level 1 Certificate in 
ESOL International (CEF B2). 
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότθτεσ: Reading, Writing, Listening, Speaking, ςε περίπτωςθ που θ μία  εκ 
των ενοτιτων είναι με βακμό “Pass”).  
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότθτεσ: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βακμό «Distinction” ι 
“Credit. 
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2) ) 
(μζχρι 31/8/2009). 
•  Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2). 
• ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2). 
•  Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC): CEF B2. 
• Test of Interactive English, B2 + Level. 
• Test of Interactive English, B2 Level. 
• NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2). 
• AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότθτεσ: Listening, Reading, Writing, Speaking).  
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βακμολογία από 80 ζωσ 90 του  
CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS. 
• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βακμολογία από 157 ζωσ 189 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE 
ASSESSMENTS. 
• LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2). 
 
Ριςτοποιθτικά άλλα, πλθν των ανωτζρω, προκειμζνου να αξιολογθκοφν για τθν απόδειξθ τθσ γνϊςθσ  
τθσ αγγλικισ γλϊςςασ πρζπει να ςυνοδεφονται από:  
 
(i) βεβαίωςθ του  φορζα που το εξζδωςε, ότι τόςο ο φορζασ όςο και το ςυγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό 
γλωςςομάκειασ είναι πιςτοποιθμζνα από τθν αρμόδια προσ τοφτο εκνικι αρχι  
 

               ι  
 

(ii) βεβαίωςθ του αρμοδίου Υπουργείου ι τθσ Ρρεςβείασ τθσ χϊρασ ςτθν Ελλάδα (ςε περίπτωςθ μθ 
υπάρξεωσ φορζα πιςτοποίθςθσ ι αναγνϊριςθσ), ότι το προςκομιηόμενο πιςτοποιθτικό είναι αποδεκτό ςε 
δθμόςιεσ υπθρεςίεσ τθσ οικείασ χϊρασ ωσ ζγκυρο αποδεικτικό γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ ςε αντίςτοιχο 
επίπεδο. 
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Β) ΓΑΛΛΙΚΑ 
 

Θ γνϊςθ τθσ Γαλλικισ γλϊςςασ (άριςτθ Γ2/C2, πολφ καλι Γ1/C1 και καλι Β2) αποδεικνφεται, ωσ εξισ:  
 
(α) Άριςτθ γνϊςθ (Γ2/C2): 
• Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ2 του ν.2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε  με τθν 
παρ.19 του άρκρου 13 του ν.3149/2003. 
• Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE.   
• Ριςτοποιθτικό D.A.L.F. – ΟPTION  LETTRES ι  DALF C2. 
• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) *Μζχρι το 1999 ο τίτλοσ του 
διπλϊματοσ ιταν : DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II). 
• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE). 
• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),        
Departement de francais, του Ρανεπιςτθμίου τθσ Λιζγθσ – Επίπεδο C2. 
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL  του Ρανεπιςτθμίου Γενεφθσ.  
 
 
 (β) Ρολφ καλι γνϊςθ (Γ1/C1): 
• Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 
19 του άρκρου 13 του ν. 3149/2003. 
•  DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορθγείτο μζχρι το 1996). 
• DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ι  DALF C1. 
• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I). 
• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),    Departement 
de francais, του Ρανεπιςτθμίου τθσ Λιζγθσ – Επίπεδο C1. 
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPERATIONNEL  του Ρανεπιςτθμίου Γενεφθσ.   
 
 
(γ) Καλι γνϊςθ (Β2):  

• Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Β2 του ν.2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε  με τθν 
παρ.19 του άρκρου 13 του ν.3149/2003. 

•  DELF 1ER  DEGRΕ  (UNITES A1, A2, A3, A4) ι DELF B2. 

• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE  (το οποίο χορθγείτο μζχρι το 1996).  

• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2. 

• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),    Departement 
de francais, του Ρανεπιςτθμίου τθσ Λιζγθσ – Επίπεδο Β2. 
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL  του Ρανεπιςτθμίου Γενεφθσ. 

 
Σθμείωςθ:  Για τα πιςτοποιθτικά παλαιοτζρων ετϊν τα οποία δεν αναγράφονται ςτο παρόν, απαιτείται βεβαίωςθ, 
από τον οικείο φορζα (Γαλλικό Λνςτιτοφτο Ακθνϊν-Υπθρεςία Εξετάςεων), για το επίπεδο του πιςτοποιθτικοφ. 

 
 
 

       Γ)  ΓΕΜΑΝΙΚΑ 
 
Θ γνϊςθ τθσ Γερμανικισ γλϊςςασ (άριςτθ Γ2/C2, πολφ καλι Γ1/C1 και καλι Β2) αποδεικνφεται, ωσ εξισ:  
 

(α) Άριςτθ γνϊςθ (Γ2/C2): 
• Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ2 του ν.2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 
19 του άρκρου 13 του ν. 3149/2003. 
• Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (Ενότθτεσ: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen) του 
Λνςτιτοφτου Goethe. 
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 Ριςτοποιθτικό GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), του Ρανεπιςτθμίου Ludwig-Maximilian 
του Μονάχου και του Λνςτιτοφτου Goethe (μζχρι 31-12-2011). 
• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Ρανεπιςτθμίου  Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του 
Λνςτιτοφτου Goethe (μζχρι 31-12-2011). 
• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Λνςτιτοφτου Goethe (μζχρι 31-12-2011). 
• ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C2. (Ενότθτεσ: Lesen, Hören,  Schreiben, Sprechen). 
•  ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN του Ρανεπιςτθμίου Γενεφθσ.   
 
 
(β) Ρολφ καλι γνϊςθ (Γ1/C1): 
• Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 
19 του άρκρου 13 του ν. 3149/2003. 
•  GOETHE – ZERTIFIKAT C1 του Λνςτιτοφτου Goethe. 
• ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (μζχρι τον Μάιο 2007) του Λνςτιτοφτου Goethe. 
• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Λνςτιτοφτου Goethe. 
• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH (μζχρι 31/12/2014). Από 1/1/2015 
ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C1. 
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN  του Ρανεπιςτθμίου Γενεφθσ.  
 
 
(γ) Καλι γνϊςθ (Β2):  

• Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Β2 του ν. 2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 
19 του άρκρου 13 του ν. 3149/2003. 
• GOETHE – ZERTIFIKAT B2 του Λνςτιτοφτου Goethe. 
• ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Λνςτιτοφτου Goethe. 
• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) B2 MITTELSTUFE DEUTSCH (μζχρι 31/12/2014). Από 1/1/2015  
ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT Β2. 
•ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN  του Ρανεπιςτθμίου Γενεφθσ.  
 
 

  Δ) ΙΤΑΛΙΚΑ 
 

Θ γνϊςθ τθσ Ιταλικισ γλϊςςασ (άριςτθ Γ2/C2, πολφ καλι Γ1/C1 και καλι Β2) αποδεικνφεται, ωσ εξισ:  
 

(α) Άριςτθ γνϊςθ (Γ2/C2): 
• Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 
19 του άρκρου 13 του ν. 3149/2003. 
•  DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA.  
• DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA  (του Λταλικοφ Μορφωτικοφ Λνςτιτοφτου Ακθνϊν). 
• DIPLOMA DI TRADUTTORE  ι DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE. 
• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του Ρανεπιςτθμίου τθσ 
Ρεροφντηια. 
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE του Ρανεπιςτθμίου Γενεφθσ. 
• Ριςτοποίθςθ P.L.I.D.A. C2 ι  P.L.I.D.A. D (ζωσ το 2003). 

 
  
(β) Ρολφ καλι γνϊςθ (Γ1/C1): 
• Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν 
παρ.19 του άρκρου 13 του ν.3149/2003. 
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (του Λταλικοφ Μορφωτικοφ Λνςτιτοφτου Ακινασ ζωσ τον Λοφνιο 2014). 
• DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA. 
• CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) του Ρανεπιςτθμίου τθσ 
Ρεροφντηια. 
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO του Ρανεπιςτθμίου Γενεφθσ. 
• Ριςτοποίθςθ P.L.I.D.A. C1 ι P.L.I.D.A. C (ζωσ το 2003). 
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(γ) Καλι γνϊςθ (Β2):  

• Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Β2 του ν. 2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 
19 του άρκρου 13 του ν. 3149/2003. 

• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του Ρανεπιςτθμίου τθσ 
Ρεροφντηια. 
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA. 

• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE του Ρανεπιςτθμίου Γενεφθσ. 

• Ριςτοποίθςθ P.L.I.D.A. B2 ι P.L.I.D.A. Β (ζωσ το 2003).   

 
Σθμείωςθ:  Για τα πιςτοποιθτικά παλαιοτζρων ετϊν τα οποία δεν αναγράφονται ςτο παρόν, απαιτείται βεβαίωςθ, 
από τον οικείο φορζα (Λταλικό Λνςτιτοφτο Ακθνϊν-Υπθρεςία Εξετάςεων), για το επίπεδο του πιςτοποιθτικοφ. 

 
 
 

Ε)  ΙΣΡΑΝΙΚΑ 
 

Θ γνϊςθ τθσ Ιςπανικισ γλϊςςασ (άριςτθ Γ2/C2, πολφ καλι Γ1/C1 και καλι Β2) αποδεικνφεται, ωσ εξισ:  
 

(α) Άριςτθ γνϊςθ (Γ2/C2): 
• Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 
19 του άρκρου 13 του ν. 3149/2003. 
• DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL (DELE) (μζχρι το 2002).   
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR)-(DELE) (μζχρι το 2008).  
• DIPLOMA DE ESPANOL- NIVEL C2 (DELE) (από το Λνςτιτοφτο Cervantes εξ ονόματοσ του Υπουργείου 
Ραιδείασ, Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ τθσ Λςπανίασ). 
• CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (από το Υπουργείο Ραιδείασ, Ρολιτιςμοφ 
και Ακλθτιςμοφ τθσ Λςπανίασ). 
 
(β) Ρολφ καλι γνϊςθ (Γ1/C1): 
• Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 
19 του άρκρου 13 του ν. 3149/2003. 
• DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL C1 (DELE) (από το Λνςτιτοφτο Cervantes εξ ονόματοσ του Υπουργείου 
Ραιδείασ , Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ τθσ Λςπανίασ). 
• CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS).  
 
(γ) Καλι γνϊςθ (Β2):  

• Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Β2 του ν.2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε  με τθν 
παρ.19 του άρκρου 13 του ν.3149/2003. 

• DIPLOMA BASICO DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (DELE) (μζχρι το 2002) (από το Λνςτιτοφτο 
Cervantes εξ ονόματοσ του Υπουργείου Ραιδείασ , Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ τθσ Λςπανίασ). 
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO)- (DELE) (μζχρι το 2008), (από το 
Λνςτιτοφτο Cervantes εξ ονόματοσ του Υπουργείου Ραιδείασ, Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ τθσ Λςπανίασ). 
• DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL B2 (DELE) (από το Λνςτιτοφτο Cervantes εξ ονόματοσ του Υπουργείου 
Ραιδείασ, Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ τθσ Λςπανίασ). 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Πλοι οι τίτλοι ςπουδϊν ξζνθσ γλϊςςασ πρζπει να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν  

ελλθνικι γλϊςςα. 
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Επίςθσ: 
α)  Θ άριςτθ  γνϊςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ αποδεικνφεται και με τουσ εξισ τρόπουσ: 
(i) Με Ρτυχίο Ξζνθσ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ ι Ρτυχίο Ξζνων Γλωςςϊν Μετάφραςθσ και Διερμθνείασ ΑΕΛ τθσ 

θμεδαπισ ι αντίςτοιχο και ιςότιμο ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ. 
(ii) Με Ρτυχίο, προπτυχιακό ι μεταπτυχιακό δίπλωμα ι διδακτορικό δίπλωμα οποιουδιποτε αναγνωριςμζνου 

ιδρφματοσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ αλλοδαπισ. 
(iii) Με Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ2. 
(iv) Με Απολυτιριο τίτλο ιςότιμο των ελλθνικϊν ςχολείων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, εφόςον ζχει 

αποκτθκεί μετά από κανονικι φοίτθςθ τουλάχιςτον ζξι ετϊν ςτθν αλλοδαπι.  
 

    β) Θ πολφ καλι γνϊςθ ι θ καλι γνϊςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ αποδεικνφεται και με κρατικό πιςτοποιθτικό 
γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ1 και Β2 αντίςτοιχα, κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 1 του ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 
186 Αϋ), όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 19 περ. αϋ του άρκρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Αϋ). Θ καλι 
γνϊςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ αποδεικνφεται και με απολυτιριο ι πτυχίο ςχολείου τθσ αλλοδαπισ δευτεροβάκμιασ ι 
μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τριετοφσ τουλάχιςτον φοίτθςθσ. 

 
Οι υπό ςτοιχείο α(iv) και β τίτλοι ςπουδϊν τθσ αλλοδαπισ πρζπει να ςυνοδεφονται επιπλζον και από 

βεβαίωςθ για το επίπεδο τθσ εκπαιδευτικισ βακμίδασ ςτθν οποία ανικουν, θ οποία χορθγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. 
ι Ε.Ο.Ρ.Ρ ι Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ ι από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ του Υπουργείου Εκνικισ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων. 
Διευκρινίηεται ότι θ εν λόγω βεβαίωςθ χορθγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ ι Ε.Ο.Ρ.Ρ ι Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ μόνο μετά  τθν ζκδοςθ 
τθσ αντίςτοιχθσ ατομικισ διοικθτικισ πράξθσ ιςοτιμίασ. 

 
Σθμείωςθ:  
α) Δεν απαιτείται θ απόδειξθ τθσ γνϊςθσ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ εάν οι επικαλοφμενοι τίτλοι ςπουδϊν ζχουν 

αποκτθκεί ςτο εξωτερικό, όπου τα μακιματα διδάςκονται ςτθν ίδια γλϊςςα. 
β) Είναι αυτονόθτο ότι τίτλοι ςπουδϊν γνϊςθσ ξζνθσ γλϊςςασ υπερκείμενου επιπζδου αποδεικνφουν και τθ 

γνϊςθ κατϊτερου (ηθτοφμενου) επιπζδου τθσ ξζνθσ γλϊςςασ. 

 

Θ  άδεια επάρκειασ διδαςκαλίασ ξζνθσ γλϊςςασ, δεν αποδεικνφει τθν γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ (π.δ. 347/2003).  Οι 
υποψιφιοι που είναι κάτοχοι τθσ ςχετικισ άδειασ πρζπει να προςκομίςουν επίςθμθ μετάφραςθ του τίτλου 
ςπουδϊν βάςει του οποίου εκδόκθκε θ άδεια επάρκειασ διδαςκαλίασ ξζνθσ γλϊςςασ), κακϊσ και ευκρινζσ 
φωτοαντίγραφο από αντίγραφο του τίτλου αυτοφ που ζχει επικυρωκεί από δικθγόρο. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ 

ΓΝΩΣΘ  ΧΕΙΙΣΜΟΥ Θ/Υ – ΤΟΡΟΙ ΑΡΟΔΕΙΞΘΣ 
 

Θ γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ ςτα αντικείμενα: α) επεξεργαςίασ κειμζνων, β) υπολογιςτικϊν φφλλων και γ) υπθρεςιϊν 
διαδικτφου αποδεικνφεται ωσ εξισ: 

1. Με πιςτοποιθτικά Ρλθροφορικισ ι γνϊςθσ χειριςμοφ Θ/Υ που εκδίδονται από φορείσ οι οποίοι πιςτοποιοφνται 
από τον Εκνικό Οργανιςμό Ριςτοποίθςθσ Ρροςόντων και Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ (ΕΟΡΡΕΡ) πρϊθν 
Οργανιςμόσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (Ο.Ε.Ε.Κ) ι ζχουν εκδοκεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ.  

Ραρακάτω αναφζρονται οι φορείσ που ζχουν πιςτοποιθκεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ι τον ΕΟΡΡΕΡ, με ςχετικζσ πράξεισ, με 
τθν αναγραφόμενθ για κάκε φορζα θμερομθνία πιςτοποίθςθσ, με τθν επιφφλαξθ των αρ. 28 και 40 τθσ με αρικμό 
121929/Θ/31.07.2014 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ. 2123/Β’/01.08.2014) 

 
α) ECDL Eλλάσ Α.Ε. (1.2.2006 ζωσ 30.11.2012 βάςει τθσ αρικ. Β/22578/30.11.2012 απόφαςθσ του ΕΟΡΡΕΡ)  ι 
PeopleCert Ελλάσ ΑΕ (30.11.2012 με τθν αρικ. Β/22579/30.11.2012 απόφαςθ του ΕΟΡΡΕΡ) 
β) Vellum Global Educational Services S.A. (ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΛΕΚΝΕΛΣ ΥΡΘΕΣΛΕΣ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ Α.Ε) (22.2.2006), 
γ) Infotest (ΑΛΣΤΟΤΕΛΕΛΕΣ ΚΑΤΑΤΛΣΕΛΣ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΕΛΣ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΕΛΣ Α.Ε & ΣΛΑ Ε.Ε.)  (22.2.2006) 
δ) ΛCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ι ICT Europe (18.7.2007 αλλαγι ονομαςίασ τθσ ΛCT Hellas Α.Ε.) 
ε) ΚΕΥ-CERT (ΣΥΓΧΟΝΕΣ ΕΥΩΡΑΛΚΕΣ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΕΛΣ Ε.Ρ.Ε.) (5.4.2006) 
ςτ) ACTA Α.Ε. (ΑΛΣΤΟΤΕΛΕΛΕΣ ΚΑΤΑΤΛΣΕΛΣ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΕΛΣ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΕΛΣ Α.Ε) (17.5.2006) 
η) I SKILLS A.E. (I SKILLS ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΛΕΛΑ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΔΕΞΛΟΤΘΤΩΝ)  (14.9.2007)  
θ) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΕΛΝΛΝ – TELEFOS TRAINING  ΕΡΕ (18-12-2007) ι ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΤ – TELEFOS CERT ΕΡΕ (Με τθν 
αρικ.Γ/12485/21.5.2009 πράξθ μετονομαςίασ τθσ ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΕΛΝΛΝ – TELEFOS TRAINING  ΕΡΕ) ι ΛΝΦΟΣΕΤ-
INFOCERT ΕΡΕ (ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΕΛΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΛ ΔΕΞΛΟΤΘΤΩΝ ΕΤΑΛΕΛΑ ΡΕΛΟΛΣΜΕΝΘΣ ΕΥΚΥΝΘΣ) (Με τθν αρικ. 
Β/18216/24.9.2012 απόφαςθ του ΕΟΡΡΕΡ περί μετονομαςίασ τθσ ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΤ – TELEFOS CERT ΕΡΕ) 
κ) DIPLOMA (ΦΟΕΑΣ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΑΝΚΩΡΛΝΟΥ ΔΥΝΑΜΛΚΟΥ) (30-9-2009) 
ι) GLOBAL CERT (ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘ ΑΝΚΩΡΛΝΟΥ ΔΥΝΑΜΛΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΛΕΛΑ)  (10-4-2014). 
ια) UNICERT (UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS ΦΟΕΑΣ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΑΝΚΩΡΛΝΟΥ ΔΥΝΑΜΛΚΟΥ) (21-01-
2015) 

  
Τα πιςτοποιθτικά που εκδίδουν οι ανωτζρω φορείσ  είναι τα εξισ: 
 

α) ECDL Eλλάσ Α.Ε. ι PeopleCert Ελλάσ ΑΕ 
ECDL Core Certificate 
ECDL Start Certificate 
ECDL Progress Certificate 
ECDL Profile Certificate 
 
β) Vellum Global Educational Services S.A. 
Cambridge International Diploma in IT Skills 
Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency 
Vellum Diploma in IT Skills 
 
γ) Infotest 
Internet and Computing Core Certification (IC3) 
Microsoft Office Specialist (MOS) 
Microsoft Office Specialist  Expert (MOS Expert) 
Infotest Certified Basic User (ICBU)  
Infotest Microsoft Certified Application Specialist 

ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΗΜΑ ΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΣ.: 2421.6-

3/ 50015/30-12-2015 Πποκήπςξηρ Διαγωνιζμού 

Καηάηαξηρ Δοκίμων Λιμενοθςλάκων (ανδπών - 

γςναικών) έηοςρ 2015 
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δ) ΛCT Hellas Α.Ε. ι ICT Europe 
ICT Intermediate A 
ICT Intermediate B 
ICT Intermediate C 
 
ε) ΚΕΥ-CERT 
Key Cert IT Basic 
Key Cert IT Initial 
 
ςτ) ACTA Α.Ε. 
Certified Computer User (CCU) 
 
η) I SKILLS A.E. 
Basic I.T. Standard 
Basic I.T. Thematic 
Basic I.T. Core  
 
θ) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΕΛΝΛΝ -  TELEFOS TRAINING  ΕΡΕ ι ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΤ – TELEFOS CERT ΕΡΕ ι ΛΝΦΟΣΕΤ-INFOCERT 
ΕΡΕ 
Basic  Skills ι  Infocert Basic Skills (25. 6.2008 αλλαγι ονομαςίασ τίτλου) 
Basic  ι Infocert Basic (25. 6.2008 αλλαγι ονομαςίασ τίτλου) 
Integration Skills ι Infocert Integration Skills (25. 6.2008 αλλαγι ονομαςίασ τίτλου) 
Infocert  Unities  
 
κ) DIPLOMA-ΦΟΕΑΣ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΑΝΚΩΡΛΝΟΥ ΔΥΝΑΜΛΚΟΥ 
Basic Office  
Business  Office  
 
ι) GLOBAL CERT ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘ ΑΝΚΩΡΛΝΟΥ ΔΥΝΑΜΛΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΛΕΛΑ << GLOBAL CERT>> 
Global Intermediate  
Global Intermediate A 
Global Intermediate B 
Global Intermediate C 
 
ια) UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS – ΦΟΕΑΣ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΑΝΚΩΡΛΝΟΥ ΔΥΝΑΜΛΚΟΥ 
Unicert Primary 

 

Από τα ανωτζρω πιςτοποιθτικά πρζπει να αποδεικνφεται θ γνϊςθ και των τριϊν γνωςτικϊν αντικειμζνων:  
α) επεξεργαςίασ κειμζνων, β) υπολογιςτικϊν φφλλων και γ) υπθρεςιϊν διαδικτφου. 

 

Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ζχει ολοκλθρϊςει με επιτυχία τισ εξετάςεισ ςτισ οριηόμενεσ από τθν προκιρυξθ 
ενότθτεσ αλλά το ςχετικό πιςτοποιθτικό δεν ζχει ακόμθ εκδοκεί , μπορεί να γίνει αποδεκτι ςχετικι περί τοφτου 
βεβαίωςθ του κατά τα ανωτζρω πιςτοποιθμζνου φορζα ζκδοςθσ αυτοφ. Ο υποψιφιοσ, όμωσ, εφόςον, είναι 
διοριςτζοσ πρζπει να προςκομίςει το πιςτοποιθτικό  ςτο φορζα που διορίηεται. 

Λοιπά παραςτατικά (βεβαιϊςεισ εξεταςτικϊν κζντρων, κάρτεσ δεξιοτιτων κλπ) δεν γίνονται  δεκτά. 

Γίνονται επίςθσ δεκτά πιςτοποιθτικά γνϊςθσ Θ/Υ τα οποία χορθγικθκαν από τουσ παραπάνω φορείσ (α ζωσ δ) μζχρι 
και τθν θμερομθνία πιςτοποίθςισ τουσ από τον Ο.Ε.Ε.Κ, με τθν εξισ ονομαςία: 
 α) ECDL από τθν εταιρεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Ρ.Υ. 
 β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum Global Educational 

Services). 
 γ) IC3 ι MOS από CERTIPORT (Microsoft),εταιρεία Infotest (πρϊθν TECHNOPLUS) και  
 δ) BTEC in ICT ι Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΛCT Hellas Α.Ε.). 
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Γίνονται επίςθσ δεκτά, εφόςον περιλαμβάνουν τισ ανωτζρω ενότθτεσ, πιςτοποιθτικά Γνϊςεων Χειριςμοφ Θ/Υ που 
ζχουν εκδοκεί από τον ΟΕΕΚ, κατόπιν επιτυχοφσ ςυμμετοχισ του υποψθφίου ςε εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ Γνϊςεων 
Χειριςμοφ Θ/Υ φυςικϊν προςϊπων που διοργάνωςε ο Οργανιςμόσ.  
 

 Θ ιςχφσ των πιςτοποιθτικϊν γνϊςθσ χειριςμοφ Θ/Υ που εκδόκθκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ., από φορείσ πιςτοποιθμζνουσ 
από τον καταργθκζντα Ο.Ε.Ε.Κ. μζχρι και τθν θμερομθνία πιςτοποίθςισ τουσ και από φορείσ πιςτοποιθμζνουσ από 
τον Ο.Ε.Ε.Κ.,  τον Ε.Ο.Ρ.Ρ. και τον Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ. μετά τθν θμερομθνία πιςτοποίθςισ τουσ είναι αόριςτθσ διάρκειασ. 
(παρ. 6 του άρ. 12 του Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189 Α’ /10-9-2014) όπου αναφζρεται ότι προςτίκεται παρ. 5 ςτο άρ. 38 του 
Ν. 4186/2013). 

 

2.  Mε τίτλουσ ςπουδϊν, τριτοβάκμιασ, μεταδευτεροβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ειδικότθτασ 
Ρλθροφορικισ ι γνϊςθσ χειριςμοφ Θ/Υ, όπωσ αυτοί αναφζρονται κατωτζρω. 

3.  Με  τίτλουσ ςπουδϊν, βαςικοφσ ι /και μεταπτυχιακοφσ, Ρανεπιςτθμιακισ ι/και Τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ, από 
τθν αναλυτικι βακμολογία των οποίων προκφπτει ότι οι υποψιφιοι ζχουν παρακολουκιςει τζςςερα τουλάχιςτον 
μακιματα, υποχρεωτικά ι κατ’ επιλογι, Ρλθροφορικισ ι γνϊςθσ χειριςμοφ Θ/Υ. Κακζνα από τα τζςςερα αυτά 
μακιματα μπορεί να ζχει πραγματοποιθκεί ςτο πλαίςιο τθσ απόκτθςθσ τίτλου ςπουδϊν είτε Ρανεπιςτθμιακισ (Ρ.Ε), 
είτε Τεχνολογικισ (ΤΕ) Εκπαίδευςθσ είτε μεταπτυχιακοφ τίτλου είτε διδακτορικοφ διπλϊματοσ και υπολογίηονται 
ακροιςτικά.  

Οι υποψιφιοι αποδεικνφουν επαρκϊσ τθ γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ ακόμθ και με μόνθ τθν υποβολι βεβαιϊςεων 
τμθμάτων ΑΕΛ και ΤΕΛ με τισ οποίεσ πιςτοποιείται ότι παρακολοφκθςαν επιτυχϊσ, ςε προπτυχιακό ι μεταπτυχιακό 
επίπεδο, τζςςερα (4) εξαμθνιαία μακιματα τα οποία κατά τθν εκτίμθςθ του τμιματοσ εμπίπτουν ςτθν περιοχι τθσ 
Ρλθροφορικισ ι του χειριςμοφ Θ/Υ. 
Διευκρινίηεται ότι τίτλοι ςπουδϊν ανϊτερθσ αλλά και κατϊτερθσ κατθγορίασ από τθν κατθγορία για τθν οποία 
υποβάλλει αίτθςθ ο υποψιφιοσ, εφόςον πλθροφν και τισ λοιπζσ προχποκζςεισ εγκυρότθτασ, γίνονται δεκτοί, 
δεδομζνου ότι αφενόσ οι εν λόγω τρόποι απόδειξθσ προβλζπονται από το προςοντολόγιο, αφετζρου οι ςχετικοί 
τίτλοι και βεβαιϊςεισ υποβάλλονται για τθν απόδειξθ τθσ γνϊςθσ Θ/Υ και όχι για τθ διεκδίκθςθ κζςθσ ανϊτερθσ ι 
κατϊτερθσ κατθγορίασ τθσ προκθρυςςόμενθσ. 

4.  Γίνονται επίςθσ δεκτά, πιςτοποιθτικά γνϊςθσ πλθροφορικισ ι χειριςμοφ Θ/Υ που χορθγοφνται από φορείσ τθσ 
αλλοδαπισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ςυνοδεφονται από ςχετικι απόφαςθ του Δ.Σ. του Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ. περί τθσ 
αντιςτοίχιςισ τουσ.  

 
ΤΙΤΛΟΙ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΤΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ – ΜΕΤΑΔ/ΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ 
ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΡΟΔΕΙΞΘ ΓΝΩΣΘΣ  ΧΕΙΙΣΜΟΥ Θ/Υ  

(όπωσ αυτοί προςδιορίηονται ςτα άρκρα 6, 14 και 19 του Ρ.Δ. 50/2001 όπωσ ιςχφει) 
 

1.ΤΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ 
 

Α) ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ 
- Ρλθροφορικισ    
- Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν    
- Θλεκτρολόγου Μθχανικοφ & Μθχανικοφ Υπολογιςτϊν    
- Εφαρμοςμζνθσ Ρλθροφορικισ 
- Θλεκτρολόγου Μθχανικοφ & Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν    
- Μθχανικοφ Θ/Υ και Ρλθροφορικισ     
- Επιςτιμθσ Υπολογιςτϊν  
- Θλεκτρονικοφ και Μθχανικοφ Υπολογιςτϊν    
- Μθχανικϊν Ρλθροφοριακϊν & Επικοινωνιακϊν Συςτθμάτων    
- Μθχανικϊν Θ/Υ Τθλεπικοινωνιϊν και Δικτφων    
- Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν   
- Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ Τθλεπικοινωνιϊν   
- Θλεκτρονικοφ Μθχανικοφ και Μθχανικοφ Υπολογιςτϊν   
- Θλεκτρονικισ και Μθχανικoφ Υπολογιςτϊν 
- Ρλθροφορικισ με εφαρμογζσ ςτθ Βιοιατρικι  
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- Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν 
- Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Θ/Υ 
- Ρλθροφορικισ (Ε.Α.Ρ.)  
- Διδακτικισ τθσ Τεχνολογίασ και Ψθφιακϊν Συςτθμάτων  
- Επιςτθμϊν και Ρολιτιςμοφ – Κατεφκυνςθ Θ/Υ (Ρ.Σ.Ε.) 
ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ. 

 
Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ 

 
- Ρλθροφορικισ  
- Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτικϊν Συςτθμάτων    
- Τεχνολογίασ Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν    
- Εφαρμοςμζνθσ Ρλθροφορικισ και Ρολυμζςων  
- Βιομθχανικισ Ρλθροφορικισ  
- Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν    
- Γεωπλθροφορικισ και Τοπογραφίασ  
- Ρλθροφορικισ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν   
- Τθλεπλθροφορικισ και Διοίκθςθσ  
- Τθλεπικοινωνιϊν  και Δικτφων Θ/Υ (Ρ.Σ.Ε.)    
- Επιχειρθματικοφ  Σχεδιαςμοφ και Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων  
- Εφαρμογϊν Ρλθροφορικισ ςτθ Διοίκθςθ και ςτθν Οικονομία 
- Διαχείριςθσ  Ρλθροφοριϊν   
ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ ςπουδϊν αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ, ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ. 

 
 

2.  ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ 
 
- Δίπλωμα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ Λ.Ε.Κ. οποιαςδιποτε ειδικότθτασ του τομζα Ρλθροφορικισ, ι  
- Ρτυχίο Α’ ι Β’ κφκλου ςπουδϊν Τεχνικοφ Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου:  
 i) Οποιαςδιποτε ειδικότθτασ του τομζα Ρλθροφορικισ – Δικτφων Θ/Υ, 
      ii) Ειδικότθτασ Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτικϊν Συςτθμάτων ι Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτικϊν Συςτθμάτων 
     και Δικτφων του Θλεκτρονικοφ Τομζα, 
- Απολυτιριοσ τίτλοσ:  
 i) Κλάδου Ρλθροφορικισ Ενιαίου Ρολυκλαδικοφ Λυκείου, 
 ii) Τμιματοσ Ρρογραμματιςτϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν, Τεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου, ι  
 iii) Ειδικότθτασ Υπαλλιλων Χειριςτϊν Θ/Υ, Τεχνικισ Επαγγελματικισ Σχολισ ι άλλοσ ιςότιμοσ και    
     αντίςτοιχοσ τίτλοσ, ςχολικϊν μονάδων τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ. 

 
 

ΑΔΑ: 64ΧΦ4653ΠΩ-7ΓΓ



 43 

 

 
                                                                                         
                                                                                             
 
 
 
                                                                                      

ΡΑΑΤΘΜΑ Γϋ 
 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΘ  ΤΟΥ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» 
 

Το εμπορικό πλοίο. Τα ναυτιλιακά ζγγραφα του πλοίου. Θ πλοιοκτθςία. Ο πλοίαρχοσ. Το πλιρωμα. 
Απογραφι των ναυτικϊν. Κανονιςμοί εργαςίασ. Συλλογικζσ ςυμβάςεισ ναυτικισ εργαςίασ. Θ ςφμβαςθ 
ναυτολόγθςθσ-Υποχρεϊςεισ και δικαιϊματα του ναυτικοφ. Ναυτεργατικζσ διαφορζσ. Ναυτικά αδικιματα-
Ρεικαρχικζσ και ποινικζσ ευκφνεσ. Το ναυτικό ατφχθμα. Ναυτεργατικό ατφχθμα και κανονιςμοί προλιψεϊσ 
του. Κοινωνικι προςταςία του ναυτικοφ. Ο ναυτικόσ πράκτορασ. Ο πλοθγόσ. Σφμβαςθ καλάςςιασ μεταφοράσ. 
Ρροςταςία των καλαςςϊν από τθ ρφπανςθ. Το διεκνζσ δίκαιο τθσ κάλαςςασ-Υφαλοκρθπίδα-Το πλοίο ςτθν 
ανοιχτι κάλαςςα. Ο Διεκνισ Ναυτιλιακόσ Οργανιςμόσ-Δομι-Δραςτθριότθτεσ.  

 

 

ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΗΜΑ ΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΣ.: 2421.6-

3/ 50015/30-12-2015 Πποκήπςξηρ Διαγωνιζμού 

Καηάηαξηρ Δοκίμων Λιμενοθςλάκων (ανδπών - 

γςναικών) έηοςρ 2015 
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Υπόδειγμα 

 

                                             ΑΙΤΘΣΘ - ΥΡΕΥΘΥΝΘ ΔΘΛΩΣΘ 

                                           Συμμετοχισ υποψιφιου/ασ ςτο διαγωνιςμό Κατάταξθσ  

                                                                   Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ζτουσ 2015 

 

ΡΟΣ: Επιτροπι Ραραλαβισ- Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν, Μοριοδότθςθσ και Κατάταξθσ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ 

Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ζτουσ 2015. 

 

(Α) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

Ο υποψήφιοσ ςυμπληρϊνει με κεφαλαία όλα τα κατωτζρω ςτοιχεία. Επιςυνάπτεται φωτοαντίγραφο Δελτίου 

Ταυτότητασ (δφο όψεισ) 

Επϊνυμο  Πνομα  Πνομα Ρατζρα  Πνομα Μθτζρασ  

 

 

   

 

Φφλο  Θμερ. Γζννθςθσ  Τόποσ Γζννθςθσ 

Άνδρασ     

Γυναίκα  

Αρικμόσ Μθτρϊου Αρρζνων 

ι Δθμοτολογίου (για γυναίκεσ 

υποψήφιεσ) 

Διμοσ ι Κοινότθτα Μθτρϊου Αρρζνων ι 

Δθμοτολογίου (για γυναίκεσ υποψήφιεσ) 

Νομόσ Υπαγωγισ 

 

 

  

Στοιχεία Δελτίου Ταυτότθτασ 

Αρικμόσ Δελτίου Θμερ. Ζκδοςθσ Αρχι Ζκδοςθσ 

 

 

  

Ρόλθ Διαμονισ Οδόσ Αρικμόσ Τ.Κ. 

 

 

   

Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου Αρικμόσ Μθτρϊου Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 

 

 

 

Τθλζφωνα Επικοινωνίασ Στακερό: Κινθτό : 

e-mail : 
 

Κωδικόσ Αρικμόσ κατατεκζντοσ με τθν 

παροφςα παραβόλου/πλθρωμισ:  

Ζλεγχοσ εγκυρότθτασ και πλθρωμισ παραβόλου-Δζςμευςθ 

(ςυμπληρϊνεται από την Επιτροπή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κζςθ πρόςφατθσ 

ζγχρωμθσ φωτογραφίασ 

υποψθφίου. 
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                                                (Β) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΡΟΥΔΩΝ (Επιςυνάπτονται ςχετικά δικαιολογητικά): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Για τθν κατθγορία Μθχανικϊν Ε.Ν.: 

α) Μδρυμα Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (ςυμπληρϊνεται αναλόγωσ):…………..….………..…………………………..…..   

β) Τίτλοσ Σπουδϊν:………………………………………………………………………………………………………………….. 

γ) Ακριβισ αρικμθτικόσ Βακμόσ τίτλου (αριθμητικά και ολογράφωσ) : ……………………………………..…………….…… 
 
 
II. Για τθν κατθγορία Ειδικϊν Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Υποβρφχιοι Καταςτροφείσ, Καταδρομείσ, 
Αλεξιπτωτιςτζσ, Ρεηοναφτεσ): 

α) Μδρυμα Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (ςυμπληρϊνεται αναλόγωσ):…………..….………..…………………………..…..   

β) Τίτλοσ Σπουδϊν:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

γ) Ακριβισ αρικμθτικόσ Βακμόσ τίτλου (αριθμητικά και ολογράφωσ) : ……………………………………..…………….…… 

δ) Ειδικότθτα με τθν οποία υπθρζτθςα ςτισ Ε.Δ. μζχρι τθν απόλυςι μου (ο υποψήφιοσ θζτει ΝΑΙ ςτο οικείο 
τετράγωνο και υποβάλλει το αντίςτοιχο αποδεικτικό): 

Υποβρφχιοσ Καταςτροφζασ Καταδρομζασ Αλεξιπτωτιςτισ Ρεηοναφτθσ 

    

 
  

III. Για τθν κατθγορία ιδιωτϊν που ςυμμετείχαν ενεργά ςε επιχειριςεισ για τθ διάςωςθ ατόμων ςτθ 
κάλαςςα ι ςτουσ χερςαίουσ χϊρουσ αρμοδιότθτασ του Λ.Σ. και ιδιωτϊν που ςυμμετείχαν ενεργά ςτθν 
επιχείρθςθ διάςωςθσ των κινδυνευόντων ατόμων του ναυαγίου του «Εξπρζσ Σαμίνα» τθν 26θ Σεπτεμβρίου 
2000 

(i) Για ιδιϊτεσ που ςυμμετείχαν ενεργά ςε επιχειριςεισ για τθ διάςωςθ ατόμων ςτθ κάλαςςα ι ςτουσ 
χερςαίουσ χϊρουσ αρμοδιότθτασ του Λ.Σ.: (Συνυποβάλλεται αντίγραφο πορίςματοσ Ε.Δ.Ε.) 

α) Μδρυμα Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (ςυμπληρϊνεται αναλόγωσ):…………..….………..…………………………..…..   

β) Τίτλοσ Σπουδϊν:………………………………………………………………………………………………………………….. 

γ) Ακριβισ αρικμθτικόσ Βακμόσ τίτλου (αριθμητικά και ολογράφωσ) : ……………………………………..…………….…… 

δ) Υπθρεςία Χοριγθςθσ Ρορίςματοσ Ζνορκθσ Διοικθτικισ Εξζταςθσ (Ε.Δ.Ε.):……………………………………………….. 

ε) Θμερομθνία πορίςματοσ Ε.Δ.Ε.:………………………………………………………………………………………………. 

(ii) Για ιδιϊτεσ που ςυμμετείχαν ενεργά ςτθν επιχείρθςθ διάςωςθσ των κινδυνευόντων ατόμων του ναυαγίου 
του «Εξπρζσ Σαμίνα»: (Συνυποβάλλεται αντίγραφο πορίςματοσ Ε.Δ.Ε.) 

α) Μδρυμα Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (ςυμπληρϊνεται αναλόγωσ):…………..….………..…………………………..…..   

β) Τίτλοσ Σπουδϊν:………………………………………………………………………………………………………………….. 

γ) Ακριβισ αρικμθτικόσ Βακμόσ τίτλου (αριθμητικά και ολογράφωσ): ……………………………………..…………….…… 

δ) Υπθρεςία Χοριγθςθσ Ρορίςματοσ Ζνορκθσ Διοικθτικισ Εξζταςθσ (Ε.Δ.Ε.):……………………………………………….. 

ε) Θμερομθνία πορίςματοσ Ε.Δ.Ε.:………………………………………………………………………………………………. 
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(Γ) ΣΤΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 

Κλάδοσ Ε.Δ. που υπθρζτθςα Ειδικότθτα Α.Σ. Μθτρϊου Στρατολογικό Γραφείο 

 

 

   

Θμερομθνία Κατάταξθσ Θμερομθνία Απόλυςθσ 

  

 

 

 

(Δ) ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΡΘΕΣΙΑ  

(για όςουσ διαθζτουν) (Επιςυνάπτεται ςχετικό δικαιολογητικό): 

Θμζρεσ καλάςςιασ υπθρεςίασ ςε εν ενεργεία πλοία αποκλειςτικά του Εμπορικοφ Ναυτικοφ, 1.500 οχ (500 κοχ) και 

άνω (Συμπληρϊνεται ολογράφωσ και αριθμητικά):………………………………………………………………………………………….………. 

(ΠΡΟΟΧΗ: Η εν λόγω θαλάςςια υπηρεςία θα πρζπει να είναι ςυνολικήσ διάρκειασ μζχρι 500 ημερολογιακϊν 

ημερϊν. Θαλάςςια υπηρεςία μεγαλφτερη των 500 ημερϊν δεν λαμβάνεται υπόψη. Θαλάςςια υπηρεςία 

μεταγενζςτερθ τθσ θμερομθνίασ δθμοςίευςθσ τθσ Ρροκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ ςτθν Εφθμερίδα τθσ 

Κυβερνιςεωσ δεν λαμβάνεται υπόψθ.)  

 

(Ε) ΑΔΕΙΑ ΟΔΘΓΘΣΘΣ ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΟΥ  

(για όςουσ διαθζτουν) (Επιςυνάπτεται ςχετικό δικαιολογητικό): 

ΚΑΤΘΓΟΛΑ/ΕΣ: (Συμπληρϊνονται αντίςτοιχα Γϋ-Δϋ-Εϋ):……………………………………………………………………..……………..……… 

ΑΧΘ ΕΚΔΟΣΘΣ:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….….. 

ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΕΚΔΟΣΘΣ: (Συμπλθρϊνεται αρικμθτικά θθ/μμ/εε):………………………………………………………..…………………… 

ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΛΘΞΘΣ: (Συμπλθρϊνεται αρικμθτικά θθ/μμ/εε):……………………………………………………………………………….. 

(ΠΡΟΟΧΗ: Αν ο υποψιφιοσ κατζχει άδεια οδιγθςθσ διαφόρων κατθγοριϊν λαμβάνεται υπόψθ  μόνο θ ανϊτερθ 

κατθγορία. )  

 

(ΣΤ) ΑΔΕΙΑ ΧΕΙΙΣΤΘ ΤΑΧΥΡΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ  

(για όςουσ διαθζτουν) (Επιςυνάπτεται ςχετικό δικαιολογητικό): 

ΑΧΘ ΕΚΔΟΣΘΣ:………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 

ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΕΚΔΟΣΘΣ: (Συμπλθρϊνεται αρικμθτικά θθ/μμ/εε):……………………………………………………………………… 

ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΛΘΞΘΣ: (Συμπλθρϊνεται αρικμθτικά θθ/μμ/εε):…………………………………………………………………………….. 
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(Η) ΕΥΕΓΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Επιςυνάπτονται ςχετικά δικαιολογητικά): 

Ανικω ςε κατθγορία ευεργετικϊν διατάξεων του Κεφαλαίου Βϋ τθσ προκιρυξθσ διαγωνιςμοφ κατάταξθσ Δοκίμων 

Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν – γυναικϊν) ζτουσ 2015 ……………..(Συμπλθρϊςτε ΝΑΙ ι ΟΧΙ)  

Αν ΝΑΙ ςυμπλθρϊςτε είδοσ κατθγορίασ:…………………………………………………………………………………..……………… 

 

(Θ) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Ζχω προχπθρεςία με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ πριν τθν 1-1-2011 ςτο Δθμόςιο ι ςε ΟΤΑ ι ΝΡΔΔ ι αντίςτοιχεσ 

υπθρεςίεσ Κρατϊν Μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ………….… (Συμπλθρϊςτε ΝΑΛ ι ΟΧΛ) 

 

(Θ) ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

Ο υποψιφιοσ κζτει ΝΑΙ ςτο οικείο τετράγωνο, εφόςον είναι κάτοχοσ αντιςτοίχων τίτλων (Επιςυνάπτεται ςχετικό 

δικαιολογητικό). 

ΓΛΩΣΣΑ ΕΡΙΡΕΔΟ ΑΙΣΤΟ ΕΡΙΡΕΔΟ ΡΟΛΥ ΚΑΛΟ ΕΡΙΡΕΔΟ ΚΑΛΟ 

ΑΓΓΛΛΚΑ    

ΓΑΛΛΛΚΑ    

ΓΕΜΑΝΛΚΑ    

ΛΤΑΛΛΚΑ    

ΛΣΡΑΝΛΚΑ    

 

(ΠΡΟΟΧΗ: Αν ο υποψιφιοσ κατζχει τίτλουσ γνϊςθσ τθσ ίδιασ ξζνθσ γλϊςςασ διαφόρων επιπζδων λαμβάνεται 

υπόψθ μόνο ο ανϊτεροσ τίτλοσ.) 

 

 

ΥΡΕΥΘΥΝΘ ΔΘΛΩΣΘ: 

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ, που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του 

άρκρου 22 του Ν. 1599/1986 όπωσ ιςχφει, δθλϊνω ότι: 

- Ζλαβα γνϊςθ τθσ προκιρυξθσ διαγωνιςμοφ κατάταξθσ δοκίμων Λιμενοφυλάκων ζτουσ 2015, κακϊσ και των όρων 

και προχποκζςεων ςυμμετοχισ ςτον εν λόγω διαγωνιςμό, τα οποία και αποδζχομαι.  

- Ζχω όλα τα νόμιμα προςόντα-προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, όπωσ αυτά αναφζρονται ςτθ ςχετικι 

προκιρυξθ, τα δε αναγραφόμενα ςτοιχεία και προχποκζςεισ-προςόντα που δθλϊνω ςτθν αίτθςι μου είναι αλθκι.  

-  Δεν ζχω υποβάλει άλλθ αίτθςθ για τθν ίδια προκιρυξθ. 

- Εφόςον κρικϊ ειςακτζοσ/α κα προςκομίςω πριν από τθν κατάταξι μου ςτθ Σχολι, τα προβλεπόμενα 

δικαιολογθτικά πλθν αυτϊν που αναηθτοφνται αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα Υπουργικι Απόφαςθ 

Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων. 
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- Σε περίπτωςθ που τα αναγραφόμενα ςτθν αίτθςι μου αποδειχκοφν ανακριβι ι αναλθκι ι μεταβλθκοφν μζχρι 

τθν θμερομθνία κατάταξισ μου γνωρίηω ότι δεν κα γίνω δεκτόσ/ι για κατάταξθ και εάν ζχω καταταγεί, θ πράξθ 

κατάταξισ μου ΘΑ ΑΝΑΚΛΘΘΕΙ και ΘΑ ΑΡΟΒΛΘΘΩ από τθ Σχολι, όποτε κα υπζχω όλεσ τισ οικονομικζσ και άλλεσ 

ςυνζπειεσ τθσ αποβολισ. 

 

 

 

 

Επιςυνάπτονται: 

 ………………............................/2016 

(Ο/Θ υποψιφιοσ/α αναγράφει εδϊ όςα 

δικαιολογθτικά  επιςυνάπτει ςτθν παροφςα 

αίτθςθ, αναγράφοντασ τον ακριβι αρικμό 

φφλλων ζκαςτου δικαιολογθτικοφ, κακϊσ και τον 

αρικμό των φφλλων του ςυνόλου των 

δικαιολογθτικϊν.) 

 

 (Τόποσ και Ημερ/νία  υποβολήσ) 

  

α) Δφο πρόςφατεσ ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ τφπου 

διαβατθρίου. 

 

Ο/Θ ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ - ΔΘΛΩΝ/ΟΥΣΑ 

β) Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότθτασ (δφο 

όψεισ) (φ. …). 

  

γ) …………………………………………………….....  

δ) ……………………………………………………….. 

ε) ……………………………………………………….. 

  

ςτ) ………………………………………………………   

η) ………………………………………………………..   

θ) ……………………………………………………….   

………………………………………………………….....   

………………………………………………………….....   

  ………………………………………………………….....  

 (Σφνολο Φφλλων: ………………………… ..…)          

 

 

 

 

 

 

 

ΣΘΜΕΙΩΣΘ: 

Θ Αίτθςθ επζχει κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ του άρκρου 8 Ν.1599/1986 και θ ανακρίβεια των δθλοφμενων 
ςτοιχείων επιςφρει τισ προβλεπόμενεσ ποινικζσ και διοικθτικζσ κυρϊςεισ. Ανυπόγραφθ Αίτθςθ δεν κα γίνεται 
δεκτι ενϊ ςε περίπτωςθ που δεν υποβλθκεί αυτοπροςϊπωσ ςτθν αρμόδια Επιτροπι από τον ίδιο τον 
υποψιφιο, κακϊσ και ςε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ, τότε κα πρζπει να φζρει και κεϊρθςθ για το 
γνιςιο τθσ υπογραφισ του από οποιαδιποτε διοικθτικι αρχι ι Κζντρο Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν (ΚΕΡ) ι 
Αςτυνομικι ι Λιμενικι Αρχι. 
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ΒΕΒΑΙΩΣΘ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ- ΕΡΙΒΕΒΑΙΩΣΘ ΜΘΧΑΝΟΓΑΦΙΚΘΣ ΚΑΤΑΧΩΙΣΘΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

(Συμπληρϊνεται από την αρμόδια  Επιτροπή Παραλαβήσ- Ελζγχου Δικαιολογητικϊν, Μοριοδότηςησ και Κατάταξησ 

τησ Σχολήσ Λιμενοφυλάκων και επιςυνάπτεται ςτην αίτηςη του υποψηφίου) 

 

 

Βεβαιϊνεται ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν του/θσ υποψθφίου/ασ ……………………………………………………………………….. 

και θ ακρίβεια των ειςαχκζντων/ καταχωρθκζντων ςτθν μθχανογράφθςθ ςτοιχείων, κατόπιν διενζργειασ ςχετικισ 

αντιπαραβολισ. 

 

 

………………………………… /2016 

Τόποσ/Θμερομθνία 

 

 

Θ Επιτροπι 

 

 

                          Ο Ρρόεδροσ                                                                                                         Τα Μζλθ 

 

                                                                                                                      

 

                Βαθμόσ/Επϊνυμο/ Όνομα                                                          
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