
 1 

 

 

ΑΡΟΦΑΣΘ 

ΘΕΜΑ: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2019, με 

εφαρμογι του ςυςτιματοσ μοριοδότθςθσ των υποψθφίων». 

Ο ΑΧΘΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΘΣ 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Τισ διατάξεισ: 

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

β) 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), όπωσ ιςχφει. 

γ) του άρκρου 25 του Ν. 4597/2019  «Για τθν κφρωςθ των Συμβάςεων Ραραχϊρθςθσ που ζχουν ςυναφκεί 

μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και των Οργανιςμϊν Λιμζνων Α.Ε. – Διατάξεισ για τθ λειτουργία του 

ςυςτιματοσ λιμενικισ διακυβζρνθςθσ και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 35). 

δ) του Ρ.Δ. 50/2001  «Κακοριςμόσ των προςόντων διοριςμοφ ςε κζςεισ φορζων του δθμόςιου τομζα» (Αϋ 39), 

όπωσ ιςχφει. 

ε) 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). 

ςτ) 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. 

η) του Ρ.Δ. 13/2018 «Οργανιςμόσ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ» (Αϋ26), όπωσ ιςχφει. 
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θ) τθσ αρικ. ΔΛΑΔΛΡΥΔ/ΤΣΡΕΑΔ/Φ.18/33296,30202/2017 ΚΥΑ «Αναπροςαρμογι των παραβόλων υποβολισ 

αίτθςθσ ςυμμετοχισ και ζνςταςθσ για διαδικαςίεσ αρμοδιότθτασ του ΑΣΕΡ, που προβλζπονται από τισ διατάξεισ 

του ν.2190/1994, όπωσ ιςχφει» (Βϋ362). 

κ) τθσ αρικμ. 2421.1/40153/2019/30-05-2019 Απόφαςθσ Υπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ 

«Διαδικαςία επιλογισ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, με εφαρμογι του ςυςτιματοσ μοριοδότθςθσ των υποψθφίων» 

(Βϋ2098) (ΑΔΑ: 6ΔΡΧ4653ΡΩ-Ρ2Κ), όπωσ τροποποιικθκε με τθν αρικ. πρωτ.: 2421.1/63296/2019/30-08-2019 

όμοια (Β’ 3387)(ΑΔΑ: 96ΓΡ4653ΡΩ-ΛΒ6). 

2. Τθν Αρικμ. Ρρωτ.: ΔΛΡΑΑΔ/Φ.ΕΓΚ./121/10300/ΣΧΕΤ:11327/15-05-2019 εγκριτικι Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ 

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

3.  Το Αρ. Ρρωτ.: 2/48682/5-6-2019 Ζγγραφο του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ/ Διεφκυνςθ 

Ρροχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ/ Τμιμα ΣΤϋ «Ριςτϊςεισ για πλιρωςθ κζςεων προςωπικοφ». 

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.) 

εκατόν πενιντα πζντε (155) ςυνολικά Δοκίμων Λιμενοφυλάκων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αϋ 

ΚΑΤΑΝΟΜΘ ΘΕΣΕΩΝ 

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

α. Γενικι Κατθγορία: Σαράντα (40) κζςεισ, από υποψθφίουσ κατόχουσ απολυτθρίου τίτλου 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμου και αντίςτοιχου τίτλου τθσ αλλοδαπισ.   

β. Κατθγορία Ειδικϊν Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Καταδρομείσ, Αλεξιπτωτιςτζσ, Ρεηοναφτεσ): 

Εξιντα τρεισ (63) κζςεισ, από υποψθφίουσ κατόχουσ απολυτθρίου τίτλου δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ 

θμεδαπισ ι ιςότιμου και αντίςτοιχου τίτλου τθσ αλλοδαπισ, οι οποίοι είναι κάτοχοι μίασ εκ των 

ςυγκεκριμζνων ειδικοτιτων των Ενόπλων Δυνάμεων και υπθρζτθςαν με αυτιν ζωσ τθν απόλυςι τουσ.  

γ.  Κατθγορία Υποβρυχίων Καταςτροφϊν (Υ/ΚΤ) του Ρολεμικοφ Ναυτικοφ: Δεκαεπτά (17) κζςεισ από 

υποψθφίουσ κατόχουσ απολυτθρίου τίτλου δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμου και 

αντίςτοιχου τίτλου τθσ αλλοδαπισ, οι οποίοι ζχουν αποφοιτιςει με επιτυχία από το Σχολείο Υποβρυχίων 

Καταςτροφϊν (Υ/ΚΤ) τθσ Σχολισ Υποβρυχίων Καταςτροφϊν του Ρολεμικοφ Ναυτικοφ και τουσ ζχει 

απονεμθκεί ςχετικό Ρτυχίο από το Ρολεμικό Ναυτικό.   
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δ. Κατθγορία Μουςικϊν: Είκοςι (20) κζςεισ, από υποψθφίουσ με Απολυτιριο Τίτλο Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμου και αντίςτοιχου τίτλου τθσ αλλοδαπισ, οι οποίοι είναι κάτοχοι 

αντίςτοιχου τίτλου ςπουδϊν με ειδικότθτα ςε ζνα από τα παρακάτω όργανα: 

 1) Κλαςςικά Κρουςτά: Τζςςερισ (04) κζςεισ 

 2) Τρομπζτα: Τζςςερισ (04) κζςεισ 

 3) Κλαρινζτο: Τζςςερισ (04) κζςεισ 

 4) Φλάουτο: Μία (01) κζςθ. 

 5) Σαξόφωνο: Μία (01) κζςθ. 

 6) Μπάςςο – Τοφμπα: Δφο (02) κζςεισ. 

 7) Τρομπόνι (αλτικόρνο, ευφϊνιο): Τζςςερισ (04) κζςεισ. 

ε. Κατθγορία ιδιωτϊν που ζχουν ςυμμετάςχει ενεργά ςε επιχειριςεισ για τθ διάςωςθ κινδυνευόντων 

ατόμων ςτθ κάλαςςα ι ςτουσ χερςαίουσ χϊρουσ αρμοδιότθτασ του Λ.Σ.: Δεκαπζντε (15) κζςεισ, από 

υποψθφίουσ κατόχουσ Απολυτθρίου Τίτλου Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμου και 

αντίςτοιχου τίτλου τθσ αλλοδαπισ και ανεξαρτιτωσ βακμοφ απολυτθρίου ςφμφωνα με τθν παράγραφο 9 

του άρκρου 25 του Ν. 4597/2019 (Α’ 35).  

2. Σε περίπτωςθ που, κατά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ του Κεφαλαίου Θϋ παρ.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 Υπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, 

ωσ ακολοφκωσ: 

 α. Κενζσ κζςεισ «Γενικισ κατθγορίασ» ςυμπλθρϊνονται από υποψθφίουσ των κάτωκι κατθγοριϊν με τθν 

εξισ ςειρά προτεραιότθτασ  και μζχρι καλφψεωσ των κενϊν κζςεων:  

«Ειδικϊν Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Καταδρομείσ, Αλεξιπτωτιςτζσ, Ρεηοναφτεσ)», «Υποβρυχίων 

Καταςτροφϊν (Υ/ΚΤ) του Ρολεμικοφ Ναυτικοφ», «Μουςικϊν», «Λδιωτϊν που ςυμμετείχαν ενεργά ςε 

επιχειριςεισ για τθ διάςωςθ κινδυνευόντων ατόμων ςτθ κάλαςςα ι ςτουσ χερςαίουσ χϊρουσ αρμοδιότθτασ του 

Λ.Σ.». 

 β. Κενζσ κζςεισ κατθγορίασ «Ειδικϊν Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Καταδρομείσ, Αλεξιπτωτιςτζσ, 

Ρεηοναφτεσ)» ςυμπλθρϊνονται από υποψθφίουσ των κάτωκι κατθγοριϊν με τθν εξισ ςειρά προτεραιότθτασ και 

μζχρι καλφψεωσ των κενϊν κζςεων:  

 «Υποβρυχίων Καταςτροφϊν (Υ/ΚΤ) του Ρολεμικοφ Ναυτικοφ», «Γενικι Κατθγορία», «Μουςικϊν», «Λδιωτϊν που 

ςυμμετείχαν ενεργά ςε επιχειριςεισ για τθ διάςωςθ κινδυνευόντων ατόμων ςτθ κάλαςςα ι ςτουσ χερςαίουσ 

χϊρουσ αρμοδιότθτασ του Λ.Σ.». 

 γ. Κενζσ κζςεισ κατθγορίασ «Υποβρυχίων Καταςτροφϊν (Υ/ΚΤ) του Ρολεμικοφ Ναυτικοφ» 

ςυμπλθρϊνονται από υποψθφίουσ των κάτωκι κατθγοριϊν με τθν εξισ ςειρά προτεραιότθτασ  και μζχρι 

καλφψεωσ των κενϊν κζςεων:  
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 «Ειδικϊν Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Καταδρομείσ, Αλεξιπτωτιςτζσ, Ρεηοναφτεσ)», «Γενικι Κατθγορία», 

«Μουςικϊν», «Λδιωτϊν που ςυμμετείχαν ενεργά ςε επιχειριςεισ για τθ διάςωςθ κινδυνευόντων ατόμων ςτθ 

κάλαςςα ι ςτουσ χερςαίουσ χϊρουσ αρμοδιότθτασ του Λ.Σ.». 

 δ. Κενζσ κζςεισ κατθγορίασ «Μουςικϊν» ςυμπλθρϊνονται από υποψθφίουσ των κάτωκι κατθγοριϊν με τθν 

εξισ ςειρά προτεραιότθτασ  και μζχρι καλφψεωσ των κενϊν κζςεων:  

«Ειδικϊν Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Καταδρομείσ, Αλεξιπτωτιςτζσ, Ρεηοναφτεσ)», «Υποβρυχίων 

Καταςτροφϊν (Υ/ΚΤ) του Ρολεμικοφ Ναυτικοφ», «Γενικι Κατθγορία», «Λδιωτϊν που ςυμμετείχαν ενεργά ςε 

επιχειριςεισ για τθ διάςωςθ κινδυνευόντων ατόμων ςτθ κάλαςςα ι ςτουσ χερςαίουσ χϊρουσ αρμοδιότθτασ του 

Λ.Σ.». 

 ε. Κενζσ κζςεισ κατθγορίασ «Ιδιϊτεσ που ζχουν ςυμμετάςχει ενεργά ςε επιχειριςεισ για τθ διάςωςθ 

κινδυνευόντων ατόμων ςτθ κάλαςςα ι ςτουσ χερςαίουσ χϊρουσ αρμοδιότθτασ του Λ.Σ.» ςυμπλθρϊνονται 

από υποψθφίουσ των κάτωκι κατθγοριϊν με τθν εξισ ςειρά προτεραιότθτασ και μζχρι καλφψεωσ των κενϊν 

κζςεων:   

«Ειδικϊν Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Καταδρομείσ, Αλεξιπτωτιςτζσ, Ρεηοναφτεσ)», «Υποβρυχίων 

Καταςτροφϊν (Υ/ΚΤ) του Ρολεμικοφ Ναυτικοφ», «Γενικι Κατθγορία»,  «Κατθγορία Μουςικϊν». 

3. Σε περίπτωςθ που αρικμόσ κζςεων επιμζρουσ ειδικότθτασ μιασ κατθγορίασ δεν καλφπτεται οφτε από τουσ 

επιλαχόντεσ τθσ ειδικότθτασ αυτισ, τότε οι κζςεισ αυτζσ ςυμπλθρϊνονται με απόφαςθ του Υπουργοφ Ναυτιλίασ 

και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, από υποψθφίουσ των λοιπϊν ειδικοτιτων αυτισ τθσ κατθγορίασ και ςφμφωνα με τισ 

υπθρεςιακζσ ανάγκεσ. 

4. Οι υποψιφιοι/εσ ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ςε μία μόνο Κατθγορία/ειδικότθτα από τισ 

αναφερόμενεσ ςτθν παροφςα προκιρυξθ.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ 

ΕΥΕΓΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Ροςοςτό δζκα τοισ εκατό (10%) του ςυνόλου των προκθρυχκζντων κζςεων, δθλαδι δεκαπζντε (15) κζςεισ 

καταλαμβάνονται από τισ ακόλουκεσ ειδικζσ κατθγορίεσ υποψθφίων, ςφμφωνα με τθ ςειρά επιτυχίασ τουσ 

ςτο διαγωνιςμό και ανεξαρτιτωσ ειδικοτιτων/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. 
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2. Ροςοςτό τζςςερα τοισ εκατό (4%) του ςυνόλου των προκθρυχκζντων κζςεων, δθλαδι ζξι (6) κζςεισ, 

καταλαμβάνονται από γονείσ τριϊν (3) τζκνων και τζκνα τουσ, ςφμφωνα με τθ ςειρά επιτυχίασ του ςτο 

διαγωνιςμό και ανεξαρτιτωσ ειδικοτιτων/κατθγοριϊν.  

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. Σε περίπτωςθ που ο αρικμόσ των 

υποψθφίων ςε κάκε μία εκ των αναφερομζνων ςτθν παροφςα ειδικϊν κατθγοριϊν δεν επαρκεί για τθν κάλυψθ 

των κζςεων που αντιςτοιχοφν ςτα ποςοςτά τθσ παροφςασ, τότε οι κενζσ κζςεισ δεν ςυμπλθρϊνονται από 

υποψθφίουσ άλλθσ ειδικισ κατθγορίασ αλλά από υποψθφίουσ που δεν υπάγονται ςτισ ειδικζσ κατθγορίεσ 

ςφμφωνα με απόφαςθ του Υπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ. 

4. Οι διατελοφντεσ ςε χθρεία ςφηυγοι του προςωπικοφ του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που απεβίωςε κατά τθν εκτζλεςθ 

διατεταγμζνθσ υπθρεςίασ ι εξαιτίασ τθσ υπθρεςίασ, είναι δυνατόν κατόπιν αίτθςισ τουσ να κατατάςςονται ωσ 

Δόκιμοι ςτθν Σχολι Λιμενοφυλάκων, κακ’ υπζρβαςθ του αρικμοφ των ειςακτζων, εφόςον ζχουν ςτθ ηωι ζνα (1) 

τουλάχιςτον ανιλικο τζκνο, είναι κάτοχοι απολυτιριου τίτλου Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ, ι 

ιςότιμου και αντίςτοιχου τίτλου τθσ αλλοδαπισ και δεν ζχουν υπερβεί το τριακοςτό πζμπτο (35ο) ζτοσ τθσ 

θλικίασ τουσ (δθλ. να ζχουν γεννθκεί από 01-01-1984 και μετά). Ομοίωσ, δικαίωμα κατάταξθσ ςτθν Σχολι 

Λιμενοφυλάκων, ζχει ζνα (1) τζκνο αποβιϊςαντοσ ςτρατιωτικοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατά τθν εκτζλεςθ διατεταγμζνθσ 

υπθρεςίασ ι εξαιτίασ αυτισ, εφόςον ο γονζασ του (ςφηυγοσ αποβιϊςαντοσ) δεν άςκθςε το αναφερόμενο ςτο 

προθγοφμενο εδάφιο δικαίωμά του και υπό τθν προχπόκεςθ ότι διακζτει τα προβλεπόμενα από τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ προςόντα, πλθν τθσ βακμολογίασ απολυτιριου τίτλου Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και είναι θλικίασ 

ζωσ και  τριάντα (30) ετϊν (δθλ. να ζχουν γεννθκεί από 01-01-1989 και μετά).  Στθν ίδια ρφκμιςθ και με τισ ίδιεσ 

προχποκζςεισ υπάγονται και οι ςφηυγοι, άντρεσ και γυναίκεσ, ι ζνα τζκνο (1) ςτρατιωτικϊν Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που 

κακίςτανται ανάπθροι ςυνεπεία τραυματιςμοφ ι αςκζνειασ ςε ποςοςτό άνω του εξιντα επτά τοισ εκατό (67%) 

κατά τθν εκτζλεςθ διατεταγμζνθσ υπθρεςίασ και ζνεκα αυτισ. Θ ςυνδρομι των προχποκζςεων και των αιτίων 

τθσ αναπθρίασ ςτρατιωτικοφ Λ.Σ. προκφπτει από πόριςμα Ζνορκθσ Διοικθτικισ Εξζταςθσ. Θ αναπθρία 

διαπιςτϊνεται από τθν Α.Ν.Υ.Ε. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γϋ 

ΓΕΝΙΚΑ ΡΟΣΟΝΤΑ ΥΡΟΨΘΦΙΩΝ 

1. Οι υποψιφιοι για ειςαγωγι ςτθν Σχολι Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το ςφςτθμα τθσ μοριοδότθςθσ, πρζπει να 

ζχουν τα ακόλουκα προςόντα και προχποκζςεισ, πλθν όςων ορίηονται διαφορετικά ςτθν παροφςα και ςτισ 

διατάξεισ του άρκρου 25 του Ν. 4597/2019 (Α’ 35): 

α. Να είναι Ζλλθνεσ πολίτεσ, εγγεγραμμζνοι ςτα Μθτρϊα ι Δθμοτολόγια τθσ Χϊρασ. 
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β. Να είναι κάτοχοι απολυτθρίου τίτλου δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμου και 

αντίςτοιχου τίτλου τθσ αλλοδαπισ, με ελάχιςτο όριο γενικοφ βακμοφ απολυτθρίου το δζκα (10).   

γ. Να μθν ζχουν υπερβεί το 29ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ, όριο που κεωρείται ότι ςυμπλθρϊνεται κατά τθν 31θ 

Δεκεμβρίου του ζτουσ λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ (δθλ. να ζχουν γεννθκεί από 

01-01-1990 και μετά). 

δ. Πλοι οι υποψιφιοι (άνδρεσ και γυναίκεσ) πρζπει να ζχουν ανάςτθμα τουλάχιςτον 1,70μ., χωρίσ 

υποδιματα.  

ε. Οι άνδρεσ υποψιφιοι, 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+. 

ςτ. Να ζχουν τουλάχιςτον καλι γνϊςθ (Β2) τθσ αγγλικισ ι γαλλικισ ι γερμανικισ ι ιςπανικισ γλϊςςασ. 

η.  Να μθν ζχουν εκπζςει από ςτρατιωτικό βακμό, αποβλθκεί ι απολυκεί κατά περίπτωςθ από τισ Ζνοπλεσ 

Δυνάμεισ, τα Σϊματα Αςφαλείασ κακϊσ και από κζςθ δθμόςιασ υπθρεςίασ ι Ο.Τ.Α. ι άλλου νομικοφ προςϊπου 

δθμοςίου δικαίου, εξαιτίασ τζλεςθσ πεικαρχικϊν παραπτωμάτων. 

θ. Να ζχουν υγεία και άρτια ςωματικι διάπλαςθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 11/2014 (Αϋ17), όπωσ 

ιςχφει, για τουσ υποψθφίουσ τθσ Σχολισ Μονίμων Υπαξιωματικϊν Ναυτικοφ (ΣΜΥΝ).  

κ. Να ζχουν πίςτθ ςτο Σφνταγμα, αφοςίωςθ ςτθν πατρίδα και τθ δθμοκρατία και να μθν πρεςβεφουν 

κρθςκευτικζσ δοξαςίεσ, που εμποδίηουν τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ. Σε περίπτωςθ ςτθν οποία 

υποψιφιοσ, μετά τθν επιτυχία και τθν κατάταξι του, αρνείται τθν εκτζλεςθ των ςτρατιωτικϊν του 

κακθκόντων λόγω κρθςκευτικϊν ι άλλων δοξαςιϊν και πεποικιςεων ανακαλείται θ πράξθ κατάταξισ του. 

ι. 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, 

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

τουλάχιςτον τριϊν (3) μθνϊν.  

Επίςθσ, να μθ διϊκονται ωσ φυγόποινοι ι φυγόδικοι για τα παραπάνω αδικιματα και να μθν ζχουν 

παραπεμφκεί αμετάκλθτα ςε δίκθ ι εγκλειςκεί ςε ςωφρονιςτικό κατάςτθμα για κακοφργθμα ι κάποιο από τα 

πλθμμελιματα αυτά. 

Υποψιφιοι, οι οποίοι ζχουν παραπεμφκεί ςε δίκθ διά βουλεφματοσ, επιτρζπεται να υποβάλουν αίτθςθ 

ςυμμετοχισ αλλά δεν ειςάγονται ςτθν Σχολι, αν είναι επιτυχόντεσ, εφόςον δεν ζχει εκδοκεί μζχρι τθν 

θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κατάταξθσ αμετάκλθτο ακωωτικό βοφλευμα ι απόφαςθ. Ο όροσ καταδίκθ 

περιλαμβάνει και τθν καταδίκθ ςε ποινικό ςωφρονιςμό για τα παραπάνω εγκλιματα που αποτελοφν κϊλυμα 

κατάταξθσ. 

Θ απονομι χάριτοσ δεν αίρει τθν ανικανότθτα για κατάταξθ εκτόσ εάν ζχει εκδοκεί ζωσ τθν θμερομθνία 

υποβολισ αίτθςθσ ςυμμετοχισ το κατά το άρκρο 47 παράγραφο 1 του Συντάγματοσ διάταγμα που αίρει το 

ςχετικό κϊλυμα. 

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

ια. Να μθν ζχουν ςτερθκεί οποτεδιποτε των πολιτικϊν δικαιωμάτων τουσ, ζςτω και αν ζχει λιξει ο χρόνοσ που 

ορίςκθκε για τθ ςτζρθςι τουσ. 

ιβ. Να μθν είναι χριςτεσ ναρκωτικϊν. 

ιγ. Να μθν τελοφν υπό ςτερθτικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ, ζςτω και επικουρικι (πλιρθ ι μερικι). 

2. Τα προςόντα και θ ζλλειψθ κωλυμάτων των υποψθφίων, πλθν όςων ορίηονται διαφορετικά ςτθν παροφςα, 

πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθν θμερομθνία εκπνοισ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων και να 

διατθροφνται τουλάχιςτον μζχρι τθν κατάταξθ. 

 

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 ΘΕΩΘΣΘ για το γνιςιο τθσ 

ΑΔΑ: ΩΓΘΜ4653ΠΩ-4ΘΩ



 8 

υπογραφισ του από οποιαδιποτε διοικθτικι αρχι ι Κζντρο Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν (ΚΕΡ) ι Αςτυνομικι ι 

Λιμενικι Αρχι. 

β. Δφο (02) πρόςφατεσ φωτογραφίεσ τφπου διαβατθρίου ι ταυτότθτασ. Στο πίςω μζροσ κάκε φωτογραφίασ 

ο υποψιφιοσ υποχρεοφται να αναγράψει το ονοματεπϊνυμο και το πατρϊνυμο του, ευκρινϊσ. 

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 Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (www.aade.gr), ςτθν θλεκτρονικι υπθρεςία e-Ραράβολο, 

ςυμπλθρϊνοντασ, μεταξφ άλλων και τα ακόλουκα: 

 ςτο πεδίο Φορζασ Δθμοςίου (Υπουργεία, Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ, Οργανιςμοί): Ναυτιλίασ και 

Νθςιωτικισ πολιτικισ/ Λοιπζσ Υπθρεςίεσ, 

 ςτο πεδίο Κατθγορία Ραραβόλου: Διαγωνιςμόσ κατάταξθσ προςωπικοφ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και   

 ςτο πεδίο Τφποσ Ραραβόλου: *4840+ Διαγωνιςμόσ κατάταξθσ προςωπικοφ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. 

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, 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 3  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, πρζπει να 

υποβλθκεί και βεβαίωςθ τθσ οικείασ ςχολισ/ςχολείου 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 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 

http://www.aade.gr/
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αρμόδιασ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Υπουργείου Ραιδείασ 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 γερμανικισ ι ιςπανικισ γλϊςςασ επιπζδου αρίςτου, πολφ 

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

παροφςασ. 

η. Οι υποψιφιοι των παρακάτω περιπτϊςεων πρζπει να προςκομίςουν απαραιτιτωσ και ΕΡΙΡΟΣΘΕΤΩΣ 

και τα ακόλουκα ςυμπλθρωματικά δικαιολογθτικά προσ απόδειξθ των ΕΙΔΙΚΩΝ ΡΟΣΟΝΤΩΝ που 

απαιτοφνται αντίςτοιχα: 

 (αα) Κατθγορία Ειδικϊν Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (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. 

 (ββ) Κατθγορία Υποβρυχίων Καταςτροφϊν (Υ/ΚΤ) του Ρολεμικοφ Ναυτικοφ:  

i.  Φωτοαντίγραφο Ρτυχίου αποφοίτθςθσ από το Σχολείο Υποβρυχίων Καταςτροφϊν (Υ/ΚΤ) τθσ Σχολισ 

Υποβρυχίων Καταςτροφϊν του Ρολεμικοφ Ναυτικοφ.  

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. 

(γγ) Κατθγορία Μουςικϊν: Δίπλωμα Ωδείου ι Μουςικισ Σχολισ ςε κάποιο εκ των αναφερομζνων 

μουςικϊν οργάνων ςτθν περίπτωςθ δ’ τθσ παραγράφου 1 του Κεφαλαίου Α’ τθσ παροφςθσ. Αν δεν 

υπάρχουν υποψιφιοι με τζτοιο Δίπλωμα ι δεν επαρκοφν, κα γίνονται δεκτοί υποψιφιοι κάτοχοι Ρτυχίου 

Ωδείου ι Μουςικισ Σχολισ του ςυγκεκριμζνου οργάνου.  

Εάν και πάλι δεν υπάρχουν υποψιφιοι με τζτοιο Ρτυχίο ι δεν επαρκοφν, κα γίνονται δεκτοί υποψιφιοι 

κάτοχοι, με τθν ακόλουκθ ςειρά προτεραιότθτασ:  

1. Βεβαίωςθσ Ανωτζρασ Σχολισ Ωδείου. 

2. Βεβαίωςθσ Μζςθσ Σχολισ Ωδείου. 

3. Βεβαίωςθσ ςυμμετοχισ ςε φιλαρμονικι με πενταετι τουλάχιςτον προχπθρεςία του 

ςυγκεκριμζνου οργάνου. 
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Τα ανωτζρω Διπλϊματα ι Ρτυχία πρζπει να είναι επίςθμα κεωρθμζνα από το Υπουργείο Ρολιτιςμοφ και 

Ακλθτιςμοφ. Αντίςτοιχα, οι ωσ άνω Βεβαιϊςεισ κα πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι απόφαςθ 

χοριγθςθσ άδειασ λειτουργίασ του Ωδείου, που ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ,  ςτο 

οποίο κα πρζπει να διδάςκεται το ςυγκεκριμζνο όργανο. 

Σε περίπτωςθ ομοίων τίτλων, για τθν επιλογι των υποψθφίων λαμβάνεται υπόψθ ο ςυνολικόσ αρικμόσ 

μορίων τουσ. 

(δδ) Κατθγορία ιδιωτϊν που ζχουν ςυμμετάςχει ενεργά ςε επιχειριςεισ για τθ διάςωςθ κινδυνευόντων 

ατόμων ςτθ κάλαςςα ι ςτουσ χερςαίουσ χϊρουσ αρμοδιότθτασ του Λ.Σ.:  

Ειςάγονται υποψιφιοι που 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 

αναςτιματοσ και του βακμοφ απολυτθρίου. Για τθ ςυνδρομι των προαναφερόμενων προχποκζςεων οι 

οποίεσ πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά οι υποψιφιοι κα προςκομίηουν αντίγραφο Ρορίςματοσ 

Ζνορκθσ Διοικθτικισ Εξζταςθσ (Ε.Δ.Ε.).  

Επιςθμαίνεται ότι εάν ο αρικμόσ των υποψθφίων τθσ εν λόγω κατθγορίασ είναι μεγαλφτεροσ του 

αρικμοφ των κζςεων τθσ περ. (ε) 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.  

θ. Πςοι διακζτουν αποδεικτικό γνϊςθσ χειριςμοφ Θ/Υ ςτα αντικείμενα: (1) επεξεργαςίασ κειμζνων, (2) 

υπολογιςτικϊν φφλλων και (3) υπθρεςιϊν διαδικτφου, υποβάλουν τουσ αντίςτοιχουσ τίτλουσ που 

αναφζρονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ τθσ παροφςασ. 

κ. Πςοι είναι πτυχιοφχοι Ανϊτατου Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ (Α.Ε.Ι.) του Ρανεπιςτθμιακοφ ι Τεχνολογικοφ 

Τομζα τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμου τθσ αλλοδαπισ, κακϊσ και όςοι είναι πτυχιοφχοι Ακαδθμίασ Εμπορικοφ 

Ναυτικοφ (Α.Ε.Ν.) Ρλοιάρχων ι Μθχανικϊν με δίπλωμα Γ’ Τάξθσ Αξιωματικοφ Εμπορικοφ Ναυτικοφ, κα 

πρζπει να προςκομίςουν αντίςτοιχα τα ακόλουκα:  

(1) Οι πτυχιοφχοι Α.Ε.Ι: πτυχίο ι δίπλωμα. Γίνεται δεκτό, μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ υποβολισ των 

δικαιολογθτικϊν και πιςτοποιθτικό ι βεβαίωςθ από τθ Γραμματεία τθσ οικείασ ςχολισ ΑΕΛ θμεδαπισ ότι ο 

υποψιφιοσ ζχει επιτφχει ςτα προβλεπόμενα μακιματα και ζχει ολοκλθρϊςει τισ ςπουδζσ του. 

Οι πτυχιοφχοι Α.Ε.Λ. τθσ αλλοδαπισ πρζπει να προςκομίηουν επιπλζον και πράξθ αναγνϊριςθσ περί ιςοτιμίασ 

από το Διαπανεπιςτθμιακό Κζντρο Αναγνωρίςεωσ Τίτλων τθσ Αλλοδαπισ (Δ.Λ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ι το Λνςτιτοφτο 

Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Λ.Τ.Ε.), ι πιςτοποιθτικό αναγνϊριςθσ περί ιςοτιμίασ από τον Διεπιςτθμονικό 

Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν και Ρλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ.).  
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(2) Οι πτυχιοφχοι του Ε.Ν.: πτυχίο Ακαδθμιϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Α.Ε.Ν.) Ρλοιάρχου ι 

Μθχανικοφ και δίπλωμα Γ’ Τάξθσ Αξιωματικοφ Ε.Ν. 

ι. Πςοι διακζτουν άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου 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 (ιδθ Μεταφορϊν & Υποδομϊν). 

ια. 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. 

ιβ. Πςοι υποψιφιοι των κατθγοριϊν Ειδικϊν Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων και Υποβρυχίων 

Καταςτροφϊν (Υ/ΚΤ) του Ρολεμικοφ Ναυτικοφ υπθρζτθςαν ςτισ Ζνοπλεσ Δυνάμεισ ωσ Ζφεδροι 

Αξιωματικοί ι Ανκυπαςπιςτζσ ι Αρχιλοχίεσ ι Επιλοχίεσ ι Λοχίεσ ι Δεκανείσ και ςτουσ αντίςτοιχουσ 

βακμοφσ, κα πρζπει να προςκομίςουν πιςτοποιθτικό ςτρατολογικισ κατάςταςθσ και αντίςτοιχο αποδεικτικό 

από το οποίο να προκφπτει ότι υπθρζτθςαν ςτισ Ζνοπλεσ Δυνάμεισ ωσ Ζφεδροι Αξιωματικοί ι Ανκυπαςπιςτζσ 

ι Αρχιλοχίεσ ι Επιλοχίεσ ι Λοχίεσ ι Δεκανείσ μζχρι τθν απόλυςι τουσ. 

2. Οι υποψιφιοι που υπάγονται ςε ειδικζσ και λοιπζσ ευεργετικζσ κατθγορίεσ του διαγωνιςμοφ, εφόςον 

δθλϊςουν ότι επικυμοφν να κάνουν χριςθ του ςχετικοφ ευεργετιματοσ, υποβάλουν απαραιτιτωσ και 

επιπροςκζτωσ και τα κατά περίπτωςθ ςυμπλθρωματικά δικαιολογθτικά του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Γϋ τθσ 

παροφςασ.  

3. 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 που απαιτοφνται από τθν προκιρυξθ πρζπει να είναι 

επίςθμα μεταφραςμζνοι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

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. Ειδικϊσ όμωσ μετά τον νζο «Κϊδικα Δικθγόρων» (άρκρο 36, ν.4194/2013, Αϋ 208), 
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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 ι 

ςφμφωνα με το άρκρο 36 του ν.4194/2013. 

Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με τθ νομολογία του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ, προκειμζνου περί τίτλων ςπουδϊν 

με τουσ οποίουσ αποδεικνφεται θ γνϊςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ, τίτλοι που προςκομίηονται ςε απλά φωτοαντίγραφα 

γίνονται δεκτοί, υπό τθν προχπόκεςθ ότι προςκομίηονται επικυρωμζνεσ μεταφράςεισ αυτϊν, ςτισ οποίεσ γίνεται 

μνεία ότι ςτουσ νόμιμουσ μεταφραςτζσ είχαν προςκομιςκεί τα πρωτότυπα ι επικυρωμζνα αντίγραφα των 

τίτλων. 

Τα ανωτζρω (τίτλοι, πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ςε ευκρινι 

φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από 

δικθγόρο. 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων, τα οποία ζχουν 

επικυρωκεί από δικθγόρο.  

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 (εκδίδονται από ιδιωτικοφσ φορείσ) 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). 

γ) Φωτοαντίγραφα Ριςτοποιθτικϊν τθσ Ανϊτατθσ Συνομοςπονδίασ Ρολυτζκνων Ελλάδοσ (ΑΣΡΕ), κακϊσ και 

πιςτοποιθτικϊν και Βεβαιϊςεων απόδειξθσ γνϊςθσ Θ/Υ γίνονται αποδεκτά χωρίσ επικφρωςθ από δικθγόρο ι 

κεϊρθςθ από δθμόςια υπθρεςία. 

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.  
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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. 

4. 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 ςυςτθμζνθ αλλθλογραφία, ςτθν Επιτροπι Ραραλαβισ – Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν, Μοριοδότθςθσ και 

Κατάταξθσ του διαγωνιςμοφ, τισ θμερομθνίεσ από τθν 07-10-2019, θμζρα Δευτζρα, ζωσ και τθν 18-10-2019, 

θμζρα Ραραςκευι, 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. Θ  Επιτροπι Ραραλαβισ – Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν, Μοριοδότθςθσ και Κατάταξθσ ςυγκροτείται με Απόφαςθ 

Αρχθγοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και αποτελείται, από Αξιωματικοφσ Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι προτείνονται από τθ Διεφκυνςθ 

Ρροςωπικοφ Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ, κακϊσ και ζναν (1) Σφμβουλο-εκπρόςωπο του 

Ανϊτατου Συμβουλίου Επιλογισ Ρροςωπικοφ (Α.Σ.Ε.Ρ.), ο οποίοσ υποδεικνφεται από τον Ρρόεδρο του Α.Σ.Ε.Ρ. 

Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ ορίηεται ο Σφμβουλοσ- εκπρόςωποσ του Α.Σ.Ε.Ρ. 

Ζργο τθσ εν λόγω Επιτροπισ είναι: 

Διαγωνιςμόσ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ζτουσ 2019, με εφαρμογι του 

ςυςτιματοσ μοριοδότθςθσ των υποψθφίων  

ΕΡΙΤΟΡΘ ΡΑΑΛΑΒΘΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ, ΜΟΙΟΔΟΤΘΣΘΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΘΣ 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΘΣΙΩΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ/ ΑΧΘΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

Ακτι Βαςιλειάδθ-Ρφλεσ Ε1-Ε2, ΡΕΙΑΙΑΣ, Τ.Κ. 18510 
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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. 

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 

αναγράφονται επιπροςκζτωσ θ κατθγορία/ειδικότθτά τουσ, ο αρικμόσ μορίων εκάςτου υποψθφίου 

αναλυτικά, το αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ μοριοδότθςθσ (πλθν τθσ εξαιρουμζνθσ Κατθγορίασ ε’ 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/ειδικι κατθγορία.  

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

προσ κεϊρθςθ ςτον Αρχθγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τοιχοκολλοφνται ςτο κτίριο του Αρχθγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  Στθν 

ιςτοςελίδα του Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ (www.hcg.gr) αναρτάται ανακοίνωςθ με τα 

ονόματα των υποψθφίων των οποίων τα δικαιολογθτικά διαπιςτϊκθκε ότι πλθροφν τισ προχποκζςεισ-

απαιτιςεισ τθσ προκιρυξθσ, κακϊσ και με τα ονόματα των απορριφκζντων υποψθφίων. 

3. Με Απόφαςθ του Αρχθγοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ςυγκροτείται Ομάδα Μθχανογραφικισ Υποςτιριξθσ, 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 (δθμόςιου ι ιδιωτικοφ) μεταγενζςτερθ τθσ θμερομθνίασ λιξθσ υποβολισ 

http://www.hcg.gr/
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δικαιολογθτικϊν+, ι κα προςκομιςκοφν εκπρόκεςμα, δεν κα λαμβάνονται υπόψθ. Μθ υποβολι όλων των 

απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν εμπρόκεςμα (ιτοι  ζωσ και τθν 18-10-2019)  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 (18-10-2019) 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 (ε) τθσ παρ. 1 του Κεφαλαίου Αϋ τθσ παροφςθσ, πραγματοποιείται μθχανογραφικά και 

προςδιορίηεται από το ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΘΜΟ του απολυτθρίου τίτλου δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ο οποίοσ 

πολλαπλαςιάηεται επί πενιντα πζντε (55) και ελζγχεται μζχρι εκατοςτοφ τθσ µονάδασ. 

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

γλϊςςασ αρικμόσ μορίων ωσ ακολοφκωσ: 

Εξιντα (60) μόρια για κάκε μία εξ αυτϊν ςε όςουσ κατζχουν αναγνωριςμζνο τίτλο ςπουδϊν που 

αποδεικνφει τθν άριςτθ γνϊςθ (Γ2). 

Ρενιντα (50) μόρια για κάκε μία εξ αυτϊν ςε όςουσ κατζχουν αναγνωριςμζνο τίτλο ςπουδϊν που 

αποδεικνφει τθν πολφ καλι γνϊςθ (Γ1). 

Σαράντα (40) μόρια για κάκε μία εξ αυτϊν ςε όςουσ κατζχουν αναγνωριςμζνο τίτλο ςπουδϊν που 

αποδεικνφει τθν καλι γνϊςθ (Β2), πζραν του βαςικοφ τίτλου ςπουδϊν που απαιτείται για τθν απόδειξθ 

του τυπικοφ προςόντοσ τθσ περ. (ςτ) τθσ παραγράφου 1 του Κεφαλαίου Γ’ τθσ παροφςασ. 

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

ο ανϊτεροσ τίτλοσ. 

β.  Σε όςουσ διακζτουν αποδεικτικό γνϊςθσ χειριςμοφ Θ/Υ ςφμφωνα με το ΡΑΑΤΘΜΑ Β’ τθσ παροφςθσ, 

προςτίκενται επιπλζον αρικμόσ μορίων ωσ εξισ: 30 μόρια. 

ΑΔΑ: ΩΓΘΜ4653ΠΩ-4ΘΩ
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γ. Σε όςουσ είναι πτυχιοφχοι Α.Ε.Ι. του Ρανεπιςτθμιακοφ ι Τεχνολογικοφ Τομζα τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμου τθσ 

αλλοδαπισ ι είναι πτυχιοφχοι Α.Ε.Ν. Ρλοιάρχων ι Μθχανικϊν με δίπλωμα Γ’ Τάξθσ Αξιωματικοφ Ε.Ν., 

προςτίκεται άπαξ αρικμόσ μορίων ωσ εξισ: 120 μόρια.  

δ. Σε όςουσ κατζχουν άδεια οδιγθςθσ  αυτοκινιτου, προςτίκεται επιπλζον αρικμόσ μορίων ωσ εξισ: 20 μόρια 

για κάκε άδεια Κατθγορίασ Δ’ ι 30 μόρια για κάκε άδεια Κατθγορίασ Ε’. Αν ο υποψιφιοσ κατζχει άδεια 

οδιγθςθσ αυτοκινιτου διαφόρων κατθγοριϊν λαμβάνεται υπόψθ  μόνο θ ανϊτερθ κατθγορία. 

ε. Σε όςουσ κατζχουν άδεια χειριςτι ταχυπλόου ςκάφουσ, προςτίκεται επιπλζον αρικμόσ μορίων ωσ εξισ: 30 

μόρια. 

ςτ. Πςοι υποψιφιοι των κατθγοριϊν Ειδικϊν Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων και Υποβρυχίων 

Καταςτροφϊν (Υ/ΚΤ) του Ρολεμικοφ Ναυτικοφ υπθρζτθςαν ςτισ Ζνοπλεσ Δυνάμεισ ωσ Ζφεδροι Αξιωματικοί ι 

Ανκυπαςπιςτζσ ι Αρχιλοχίεσ ι Επιλοχίεσ ι Λοχίεσ ι Δεκανείσ και ςτουσ αντίςτοιχουσ βακμοφσ, προςτίκεται 

επιπλζον αρικμόσ μορίων ωσ εξισ: α) Ζφεδροι Αξιωματικοί και Ανκυπαςπιςτζσ 200 μόρια, β) Αρχιλοχίεσ, 

Επιλοχίεσ και Λοχίεσ 100 μόρια, γ) Δεκανείσ 50 μόρια.  

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

ςυνθμμζνουσ Ρίνακεσ Συμμετεχόντων ανά Κατθγορία/ειδικότθτα, κατά φκίνουςα ςειρά αποτελζςματοσ τθσ 

διαδικαςίασ μοριοδότθςθσ που προκφπτει από το άκροιςμα των μορίων εκάςτου υποψθφίου 

(ΕΞΑΙΡΟΤΜΕΝΗ ΣΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ εϋ ςτην οποία θα αναγράφεται μόνο ο βαθμόσ απολυτήριου δευτεροβάθμιασ 

εκπαίδευςησ εκάςτου υποψηφίου), βάςει του ιδθ καταρτιςκζντοσ ενιαίου Αλφαβθτικοφ Ρίνακα 

Συμμετεχόντων 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 προσ κεϊρθςθ ςτον Αρχθγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

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

του Αρχθγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ηϋ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΨΟΜΕΤΘΣΘΣ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ- ΡΑΑΡΟΜΡΘΣ ΣΤΘΝ Α.Ν.Υ.Ε.,  

ΑΘΛΘΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ 

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

πρϊτεσ κατά ςειρά κζςεισ βάςει του αποτελζςματοσ τθσ διαδικαςίασ μοριοδότθςθσ, κάκε μιασ από τισ 

υπάρχουςεσ περιπτϊςεισ, αρικμόσ υποψθφίων αυξθμζνοσ τουλάχιςτον ςτο τριπλάςιο του αρικμοφ των 

προκθρυςςομζνων κζςεων για κάκε κατθγορία, λαμβάνοντασ ταυτόχρονα υπόψθ και τισ διατάξεισ τθσ 

http://www.hcg.gr/
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παραγράφου 7 του άρκρου 25 του Ν. 4597/2019 (Α’ 35), προκειμζνου οι υποψιφιοι αυτοί να υψομετρθκοφν, να 

υποβλθκοφν ςε υγειονομικζσ εξετάςεισ - παραπομπι ςτθν Ανϊτατθ του Ναυτικοφ Υγειονομικι Επιτροπι (ΑΝΥΕ), 

ακλθτικζσ δοκιμαςίεσ και ψυχοτεχνικζσ 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. 

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 Επιτροπι που ςυγκροτείται με Απόφαςθ Αρχθγοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και 

αποτελείται, από Αξιωματικοφσ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότθτασ Υγειονομικοφ οι οποίοι προτείνονται από τον Διευκυντι 

τθσ Υπθρεςίασ Υγειονομικοφ του Αρχθγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τθ Διεφκυνςθ Ρροςωπικοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., κακϊσ και 

ζναν (1) Σφμβουλο-εκπρόςωπο του Ανϊτατου Συμβουλίου Επιλογισ Ρροςωπικοφ (Α.Σ.Ε.Ρ.), ο οποίοσ 

υποδεικνφεται από τον Ρρόεδρο του Α.Σ.Ε.Ρ. Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ ορίηεται ο Σφμβουλοσ - εκπρόςωποσ του 

Α.Σ.Ε.Ρ. 

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 υποψθφίου αποκλείεται, πλθν τθσ περιπτϊςεωσ φπαρξθσ αποδεδειγμζνθσ ανωτζρασ βίασ και 

μόνο εντόσ του χρονοδιαγράμματοσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ υψομζτρθςθσ. Οι παρόντεσ υποψιφιοι 

υπογράφουν υποχρεωτικά ότι ζλαβαν γνϊςθ του αποτελζςματοσ τθσ υψομζτρθςθσ, που τουσ αφορά. 

Σε περίπτωςθ που 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. 

http://www.hcg.gr/
http://www.hcg.gr/
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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 υγειονομικζσ εξετάςεισ και παραπζμπονται ςτθν Ανωτάτθ του 

Ναυτικοφ Υγειονομικι Επιτροπι (Α.Ν.Υ.Ε.), θ οποία αποφαίνεται για τθν υγειονομικι τουσ καταλλθλότθτα. Οι 

ιατρικζσ/υγειονομικζσ εξετάςεισ των υποψθφίων ενεργοφνται ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 11/2014 (Αϋ 17), όπωσ ιςχφει. 

Οι αποφάςεισ τθσ ΑΝΥΕ είναι μθ ανακεωριςιμεσ (Ν.Δ. 1327/1973). 

6. Οι υποψιφιοι ζχουν τθν υποχρζωςθ να προςκομίςουν τισ παρακάτω εργαςτθριακζσ εξετάςεισ, οι οποίεσ 

κα πρζπει να φζρουν φωτογραφία υποψθφίου, ευκρινι θμερομθνία, υπογραφι και ςφραγίδα ιατροφ και να 

ζχουν γίνει εντόσ τριμινου προ τθσ θμερομθνίασ παρουςιάςεϊσ τουσ για υγειονομικζσ εξετάςεισ: 

α. Γενικι αίματοσ, ουρία, ςάκχαρο, κρεατινίνθ, τρανςαμινάςεσ, αιμοςφαιρίνθ, γενικι οφρων και ανοςολογικζσ 

εξετάςεισ (Τεςτ HIV, τεςτ HbsAg, τεςτ HCV) με γνωμάτευςθ ιατροφ (Ν.Ρ.Δ.Δ. ι Ν.Ρ.Λ.Δ. ι από ιδιϊτθ ιατρό τθσ 

χϊρασ). 

β. Ακτινογραφία κϊρακα FACE με γνωμάτευςθ ιατροφ (Ν.Ρ.Δ.Δ. ι Ν.Ρ.Λ.Δ. ι από ιδιϊτθ ιατρό τθσ χϊρασ). 

γ. Θλεκτροκαρδιογράφθμα με γνωμάτευςθ ιατροφ (Ν.Ρ.Δ.Δ. ι Ν.Ρ.Δ.Λ. ι από ιδιϊτθ ιατρό τθσ χϊρασ), ςτθν 

οποία να αναφζρεται ότι δφναται να ςυμμετάςχει ςε ακλθτικζσ δοκιμαςίεσ. 

δ. Οφκαλμολογικι εξζταςθ με καταγραφι τθσ οπτικισ οξφτθτασ και του βακμοφ διακλαςτικισ ανωμαλίασ 

εκάςτου οφκαλμοφ, τθν φπαρξθ ι μθ δυςχρωματοψίασ και τθν φπαρξθ νοςιματοσ ι πάκθςθσ με γνωμάτευςθ 

ιατροφ (Ν.Ρ.Δ.Δ. ι Ν.Ρ.Λ.Δ. ι από ιδιϊτθ ιατρό τθσ χϊρασ). 

ε. Ωτορινολαρυγγολογικι εξζταςθ και ακοόγραμμα με γνωμάτευςθ ιατροφ (Ν.Ρ.Δ.Δ. ι Ν.Ρ.Λ.Δ. ι από ιδιϊτθ 

ιατρό τθσ χϊρασ). 

ςτ. Γυναικολογικι εξζταςθ (μόνο για υποψήφιεσ) με γνωμάτευςθ ιατροφ (Ν.Ρ.Δ.Δ. ι Ν.Ρ.Λ.Δ. ι από ιδιϊτθ ιατρό 

τθσ χϊρασ). 

Οι ανωτζρω εξετάςεισ  μποροφν να διενεργθκοφν ςε Νοςθλευτικά ιδρφματα Ν.Ρ.Δ.Δ. ι Ν.Ρ.I.Δ. ι από ιδιϊτθ 

ιατρό τθσ χϊρασ.  

Οι εξετάςεισ-γνωματεφςεισ κα προςκομίηονται από τον ίδιο τον υποψιφιο κατά τθν πρϊτθ θμζρα των 

Υγειονομικϊν εξετάςεων. Μθ προςκόμιςθ όλων των παραπάνω εξετάςεων, αποτελεί αιτία αποκλειςμοφ από 

τθ ςυνζχεια των διαδικαςιϊν του διαγωνιςμοφ. 

7. Οι υποψιφιοι που κα κρικοφν ωσ Υγειονομικϊσ Κατάλλθλοι ςυμμετζχουν ςτισ προβλεπόμενεσ ακλθτικζσ 

δοκιμαςίεσ, ενϊπιον Επιτροπισ Ακλθτικϊν Δοκιμαςιϊν του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που ςυγκροτείται με απόφαςθ του 

Αρχθγοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και απαρτίηεται από Αξιωματικοφσ Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι προτείνονται από τθ Διεφκυνςθ 
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Ρροςωπικοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., κακϊσ και ζναν (1) Σφμβουλο-εκπρόςωπο του Ανϊτατου Συμβουλίου Επιλογισ 

Ρροςωπικοφ (Α.Σ.Ε.Ρ.), ο οποίοσ υποδεικνφεται από τον Ρρόεδρο του ΑΣΕΡ.  Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ ορίηεται ο 

Σφμβουλοσ - εκπρόςωποσ του Α.Σ.Ε.Ρ. 

 Για τθν ςυγκρότθςθ τθσ εν λόγω επιτροπισ προτιμϊνται Αξιωματικοί που είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΦΑΑ ι ζχουν 

καταταγεί με τθν ιδιότθτα του ακλθτι. Στθν Απόφαςθ ςυγκρότθςθσ δφναται να ορίηονται ονομαςτικά τα 

υπεφκυνα, ανά αγϊνιςμα, μζλθ τθσ Επιτροπισ. 

Για τον ζλεγχο τθσ ακλθτικισ επίδοςθσ, οι υποψιφιοι υποβάλλονται ςτα παρακάτω αγωνίςματα και 

υποχρεοφνται να επιτφχουν τα όρια επίδοςθσ ςε όλα (ιτοι και ςτα ζξι), ςφμφωνα με τα ακόλουκα: 

α. Δρόμοσ 100 μ. ςε χρόνο 16ϋϋ (μια προςπάκεια). 

β. Δρόμοσ 1.000 μ. ςε χρόνο 4ϋ και 20ϋϋ (μια προςπάκεια). 

γ. Άλμα ςε φψοσ με φόρα τουλάχιςτον 1,05μ. (τρεισ προςπάκειεσ). 

δ. Άλμα ςε μικοσ με φόρα τουλάχιςτον 3,60 μ. (τρεισ προςπάκειεσ). 

ε. ίψθ ςφαίρασ (7,275 χλγ.) ςε απόςταςθ τουλάχιςτον 4,50μ., ωσ μζςοσ όροσ του ακροίςματοσ τθσ 

καλφτερθσ επιμζρουσ επίδοςθσ με το δεξί και το αριςτερό χζρι (τρεισ προςπάκειεσ ανά χζρι). 

ςτ. 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 

(Καταδρομείσ, Αλεξιπτωτιςτζσ, Ρεηοναφτεσ)» και «Υποβρυχίων Καταςτροφϊν (Υ/ΚΤ) του Ρολεμικοφ Ναυτικοφ» 

αντί των παραπάνω αγωνιςμάτων υποβάλλονται ςτα παρακάτω αγωνίςματα και υποχρεοφνται να επιτφχουν τα 

ελάχιςτα όρια ςε όλα με μία προςπάκεια μόνο: 

α. Δρόμοσ 100 μ. ςε χρόνο 15ϋϋ (μια προςπάκεια). 

β. Δρόμοσ 2.000 μ. ςε 12 πρϊτα λεπτά (μια προςπάκεια). 

γ.  Ζλξεισ ςε μονόηυγο ςυνεχείσ 10 τουλάχιςτον.  

δ. Κάμψεισ χειρϊν επί του εδάφουσ ςυνεχείσ 40 τουλάχιςτον, ςε χρόνο 2 πρϊτων λεπτϊν. 

ε. Κάμψεισ κοιλιακϊν από εδραία κζςθ ςυνεχείσ 40 τουλάχιςτον, ςε χρόνο 2 πρϊτων λεπτϊν. 

ςτ. Ελεφκερθ κολφμβθςθ ςε απόςταςθ 100 μζτρων ςε χρόνο δφο (02) λεπτϊν (μία προςπάκεια). 

Θ ςειρά διεξαγωγισ των αγωνιςμάτων κακορίηεται με ευκφνθ τθσ Επιτροπισ, ανάλογα με τισ επικρατοφςεσ τότε 

κλιματολογικζσ και λοιπζσ ςυνκικεσ.  

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

αποτελζςματοσ που τουσ αφορά. Υποψιφιοσ που δεν κα επιτυγχάνει το προβλεπόμενο όριο ςε κάποιο 

αγϊνιςμα, δεν κα ςυνεχίηει να εξετάηεται ςτα υπόλοιπα.   
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8. Σε περιπτϊςεισ προχπάρχοντοσ τραυματιςμοφ υποψθφίου, προβλιματοσ υγείασ ι γυναικολογικισ φφςθσ, να 

προςκομίηεται υποχρεωτικά ιατρικι γνωμάτευςθ/βεβαίωςθ από ιδιϊτθ ιατρό ι Νοςοκομείο (ΝΡΔΔ ι ΝΡΛΔ), 

ςτθν οποία να βεβαιϊνεται το πρόβλθμα, κακϊσ και να αναγράφεται θ θμερομθνία αποκατάςταςισ του, 

προκειμζνου ο υποψιφιοσ να επαναπρογραμματίηεται. Θ ανωτζρω θμερομθνία να μθν υπερβαίνει το πζρασ 

των Ακλθτικϊν Δοκιμαςιϊν, εκτόσ και αν το πρόβλθμα παρουςιαςτεί τθν τελευταία θμζρα διεξαγωγισ τουσ 

οπότε επαναπρογραμματίηεται για τθν αμζςωσ επόμενθ θμζρα. Επιπλζον, ςε περίπτωςθ μθ προςκόμιςθσ 

ιατρικισ γνωμάτευςθσ ο υποψιφιοσ πρζπει να γνωςτοποιεί ςτον παρόντα ιατρό, το πρόβλθμα υγείασ που 

αντιμετωπίηει και να εξετάηεται απ’ αυτόν πριν τθν ζναρξθ οποιαςδιποτε ακλθτικισ δοκιμαςίασ. Τζλοσ, ςε 

περίπτωςθ τραυματιςμοφ υποψιφιου κατά τθν θμζρα διεξαγωγισ των ακλθτικϊν δοκιμαςιϊν, κα 

προγραμματίηεται για επανεξζταςθ, εφόςον εξεταςτεί από τον παρόντα ιατρό. Θ επανεξζταςθ κα 

προγραμματίηεται εντόσ του χρόνου διεξαγωγισ των Ακλθτικϊν Δοκιμαςιϊν και κα γίνεται ςτο ςφνολο των 

αγωνιςμάτων εκτόσ και αν το πρόβλθμα παρουςιαςτεί τθν τελευταία θμζρα διεξαγωγισ οπότε 

επαναπρογραμματίηεται για τθν αμζςωσ επόμενθ θμζρα.  

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

Επιτροπισ Ακλθτικϊν Δοκιμαςιϊν. 

9. Οι ψυχομετρικζσ εξετάςεισ διενεργοφνται από επιτροπι ψυχομετρικϊν δοκιμαςιϊν, που ςυγκροτείται με 

απόφαςθ του Αρχθγοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και αποτελείται από Αξιωματικοφσ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι προτείνονται από 

το Διευκυντι τθσ Υπθρεςίασ Υγειονομικοφ του Αρχθγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τθ Διεφκυνςθ Ρροςωπικοφ Λ.Σ.-

ΕΛ.ΑΚΤ., κακϊσ και ζναν (1) Σφμβουλο - εκπρόςωπο του Ανϊτατου Συμβουλίου Επιλογισ Ρροςωπικοφ (Α.Σ.Ε.Ρ.), 

ο οποίοσ υποδεικνφεται από τον Ρρόεδρο του ΑΣΕΡ. Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ ορίηεται ο Σφμβουλοσ-

εκπρόςωποσ του Α.Σ.Ε.Ρ. 

Σκοπόσ των ψυχομετρικϊν εξετάςεων είναι θ διαπίςτωςθ τθσ καταλλθλότθτασ των υποψθφίων για 

ςταδιοδρομία ςτο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και περιλαμβάνουν τεςτ προςωπικότθτασ, κακϊσ και ςυνζντευξθ ενϊπιον τθσ 

αρμόδιασ επιτροπισ. 

10.  Οι υποψιφιοι που δεν κρίνονται ικανοί ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ ςτο παρόν Κεφάλαιο διαδικαςίεσ, 

δεν ςυνεχίηουν τθν εξζταςι τουσ ςτισ υπόλοιπεσ. Οι Επιτροπζσ Υψομζτρθςθσ, Ακλθτικϊν, Ψυχομετρικϊν 

Δοκιμαςιϊν, κακϊσ και θ Ανωτάτθ του Ναυτικοφ Υγειονομικι Επιτροπι, ςυντάςςουν πίνακεσ ςτουσ οποίουσ 

ζναντι του ονοματεπϊνυμου εκάςτου υποψθφίου, φαίνεται θ κατά περίπτωςθ κρίςθ τουσ, ιτοι επιτυχϊν – 

αποτυχϊν, κατάλλθλοσ – ακατάλλθλοσ, μθ προςζλκων και διακόψασ. Τα αποτελζςματα ανά διαδικαςία 

ανακοινϊνονται με τοιχοκόλλθςθ ςχετικοφ πίνακα ςτο κτίριο του Αρχθγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Στθν ιςτοςελίδα του 

Αρχθγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) ανακοινϊνονται τα ονόματα όςων κρίνονται ικανοί ανά διαδικαςία και 

καλοφνται να ςυμμετάςχουν ςτθν επόμενθ διαδικαςία.  

http://www.hcg.gr/
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11.  Οι υποψιφιοι που δεν κα παρουςιαςκοφν ι κα διακόψουν ςε οποιαδιποτε διαδικαςία ι δεν κα κρικοφν 

ικανοί, δεν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν επιλογι για τθν Σχολι Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και αποκλείονται 

του διαγωνιςμοφ. 

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

υποψθφίων δεν ανζρχεται ςτο διπλάςιο τουλάχιςτον των προκθρυςςομζνων ανά κατθγορία 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, ςυμπλθρωματικόσ αρικμόσ υποψθφίων. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θϋ 

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 Ρίνακεσ Επιλαχόντων ανά 

κατθγορία/ειδικότθτα κατά φκίνουςα ςειρά μορίων, οι οποίοι υπογράφονται από τον Γραμματζα, τον 

Ρρόεδρο και τα μζλθ τθσ Επιτροπισ, υποβάλλονται προσ κεϊρθςθ ςτον Αρχθγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και αναρτϊνται 

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

Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. 

2. Για τθν κατάρτιςθ του Ρίνακα Επιτυχόντων λαμβάνονται κατά ςειρά και κατά το προβλεπόμενο για τθν κάκε 

κατθγορία-ειδικότθτα  ποςοςτό/ αρικμό κζςεων, οι ςυγκεντρϊςαντεσ το μεγαλφτερο ςυνολικό αρικμό μορίων, 

τθρουμζνων και των ποςοςτϊν των ειδικϊν/ευεργετικϊν κατθγοριϊν του άρκρου 25 του ν. 4597/2019, και ςε 

αρικμό που καλφπτονται οι προκθρυςςόμενεσ προσ κάλυψθ οργανικζσ κζςεισ. Ειδικότερα, για τουσ υποψιφιουσ 

τθσ Κατθγορίασ (ε) τθσ παρ. 1 του Κεφαλαίου Α’  τθσ παροφςθσ λαμβάνονται οι υποψιφιοι με τον υψθλότερο 

βακμό απολυτθρίου δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και μζχρι του προβλεπόμενου για τθν κατθγορία ποςοςτοφ. 

Ακολοφκωσ ςυντάςςονται οι Ρίνακεσ Επιλαχόντων ανά κατθγορία/ειδικότθτα από όςουσ υποψθφίουσ δεν 

περιελιφκθςαν ςτον Ρίνακα Επιτυχόντων.  

Για τθν κάλυψθ κενϊν κζςεων ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 2  του Κεφαλαίου Α’ τθσ παροφςθσ. 

3. Ο Ρίνακασ Επιτυχόντων αναγράφει ςτθν πρϊτθ ςτιλθ το ονοματεπϊνυμο του υποψθφίου και ςτισ επόμενεσ τθν 

κατθγορία-ειδικότθτα του, τθ ςειρά επιτυχίασ του ςτθν κατθγορία-ειδικότθτα όπου ςυμμετζχει, τον ςυνολικό αρικμό 

μορίων του, 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. Αντίςτοιχα, οι Ρίνακεσ Επιλαχόντων 

ανά κατθγορία/ειδικότθτα κατά φκίνουςα ςειρά μορίων, αναγράφουν ςτθν πρϊτθ ςτιλθ το ονοματεπϊνυμο 

του υποψθφίου, τον ςυνολικό αρικμό μορίων του, κακϊσ και τθν  τυχόν υπαγωγι του ςε ευεργετικι διάταξθ. 

http://www.hcg.gr/
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Σε ίςα ακροίςματα τελικισ ςυνολικισ βακμολογίασ προθγείται ο υποψιφιοσ που ζχει υψθλότερο βακμό 

απολυτθρίου δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Εάν προκφψει και νζα ιςοβακμία, με τθν επιφφλαξθ του τελευταίου 

εδαφίου τθσ υποπερίπτωςθσ (δδ) τθσ περίπτωςθσ (η) τθσ παραγράφου 1 του Κεφαλαίου Δ’ τθσ παροφςασ, 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. Ο Ρίνακασ Επιτυχόντων και οι Ρίνακεσ Επιλαχόντων ανά κατθγορία/ειδικότθτα κατά φκίνουςα ςειρά 

μορίων, αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και ςτο κτίριο του Αρχθγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  

Κατά των πινάκων αυτϊν επιτρζπεται θ άςκθςθ ζνςταςθσ με κατάκεςι τθσ ι με αποςτολι ςυςτθμζνθσ 

επιςτολισ απευκείασ ςτο Ανϊτατο Συμβοφλιο Επιλογισ προςωπικοφ (Α.Σ.Ε.Ρ.) (παρ. 2 άρκρου 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 ςτο κτίριο του Αρχθγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. 

Θ άςκθςθ ζνςταςθσ επιτρζπεται για λόγουσ νομιμότθτασ και πρζπει να περιζχει ςυγκεκριμζνουσ λόγουσ 

ακυρότθτασ κατά ςυγκεκριμζνθσ πράξθσ ι παράλειψθσ. 

Στθν ζνςταςθ επιςυνάπτεται και παράβολο είκοςι (20) 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 ΑΣΕΡ είτε από τθ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Ρροςωπικοφ του Αρχθγείου 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 Α.Σ.Ε.Ρ., και ςτθ ςυνζχεια 

καταρτίηει τον Τελικό Ρίνακα Επιτυχόντων και τουσ Τελικοφσ Ρίνακεσ Επιλαχόντων ανά κατθγορία/ειδικότθτα 

κατά φκίνουςα ςειρά μορίων, οι οποίοι υπογράφονται από το Γραμματζα, τον Ρρόεδρο και τα μζλθ τθσ 

Επιτροπισ και υποβάλλονται προσ κεϊρθςθ ςτον Αρχθγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Σχετικι ανακοίνωςθ αναρτάται ςτθν 

ιςτοςελίδα του Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ (www.hcg.gr), κακϊσ και ςτο κτίριο του Αρχθγείου 

του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θϋ 

ΚΑΤΑΤΑΞΘ ΕΡΙΤΥΧΟΝΤΩΝ  

1. Οι υποψιφιοι που περιλαμβάνονται ςτον Τελικό Ρίνακα Επιτυχόντων τθσ παραγράφου 5 του προθγοφμενου 

Κεφαλαίου, κατατάςςονται ςτθν Σχολι Λιμενοφυλάκων με απόφαςθ του Αρχθγοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., θ οποία 

δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ και φοιτοφν ςε αυτι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.Δ. 

http://www.hcg.gr/
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530/1970 «Ρερί Λιμενοφυλάκων» (Α' 100) και του αρικμ. 67 «Κανονιςμοφ Σχολισ Λιμενοφυλάκων» 

(Βϋ2148/2009), ωσ είχαν τροποποιθκεί και ίςχυαν πριν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του Ρ.Δ. 76/2018 (Αϋ146). 

2. Με τθν παραπάνω απόφαςθ κακορίηεται θ θμερομθνία κατάταξθσ κακϊσ και θ θμερομθνία παρουςίαςθσ 

ςτθν Σχολι, για τθν ζναρξθ τθσ εκπαίδευςθσ. Το Αρχθγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καλεί τουσ επιτυχόντεσ για κατάταξθ ςτθν 

προκακοριςμζνθ θμερομθνία. Θ πρόςκλθςθ γίνεται με Εγκφκλιο Διαταγι Ρρόςκλθςθσ Κατάταξθσ, θ οποία 

αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του Λιμενικοφ Σϊματοσ- Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ (www.hcg.gr), κακϊσ και ςτο 

πρόγραμμα «Διαφγεια». 

3. Οι επιτυχόντεσ υποψιφιοι τθν θμζρα κατατάξεϊσ τουσ προςκομίηουν, ςτθν Σχολι Λιμενοφυλάκων, θ οποία 

και διενεργεί ςχετικό ζλεγχο, τα εξισ δικαιολογθτικά κατάταξθσ: 

α. Αςτυνομικι ταυτότθτα, 

β. Ριςτοποιθτικό τθσ Ειςαγγελικισ Αρχισ του τόπου κατοικίασ τουσ ότι δεν διϊκονται ωσ φυγόποινοι, φυγόδικοι 

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

γ. Υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 ςτθν οποία να δθλϊνουν ότι δεν διϊκονται ωσ φυγόποινοι, φυγόδικοι 

από εκτόσ του τόπου κατοικίασ τουσ Ειςαγγελικι Αρχι τθσ Χϊρασ και οφτε ζχουν παραπεμφκεί ςε δίκθ, οφτε ζχει 

αςκθκεί ςε βάροσ τουσ ποινικι δίωξθ, 

κακϊσ και οιοδιποτε άλλο ζγγραφο απαιτθκεί.   

4.  Τα δικαιολογθτικά κατάταξθσ που αναηθτοφνται αυτεπαγγζλτωσ και ελζγχονται από τθ Σχολι 

Λιμενοφυλάκων είναι τα ακόλουκα: 

α. Αντίγραφο ποινικοφ μθτρϊου δικαςτικισ χριςθσ που εκδίδεται τρεισ μινεσ το πολφ πριν από τθν θμερομθνία 

υποβολισ. 

β. Ριςτοποιθτικό Στρατολογικισ Κατάςταςθσ τφπου Αϋ (για τουσ άνδρεσ υποψθφίουσ). 

γ. Ριςτοποιθτικό του οικείου Ρρωτοδικείου περί μθ κζςθσ ςε δικαςτικι ςυμπαράςταςθ. 

5. Επιπρόςκετα, θ Σχολι Λιμενοφυλάκων, μετά τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ κατάταξθσ, ενεργεί ωσ ακολοφκωσ: 

α. Ρροβαίνει ςτθν κατάταξθ των παρουςιαηομζνων, ςυντάςςοντασ για κάκε ζναν από τουσ καταταςςόμενουσ 

πρακτικό κατάταξθσ και αναφζρει αμζςωσ ςτθ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Ρροςωπικοφ του Αρχθγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

τα ονοματεπϊνυμα των καταταγζντων και των μθ καταταγζντων για οποιονδιποτε λόγο. 

β. Υποβάλει ςτθ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Ρροςωπικοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αντίγραφα των πρακτικϊν κατάταξθσ, κακϊσ 

και αντίγραφα όλων των δικαιολογθτικϊν κατάταξθσ των καταταγζντων, μετά ςχετικισ κατάςταςθσ όπου κα 

αναγράφεται αναλυτικά κάκε δικαιολογθτικό και κα βεβαιϊνεται θ ακρίβεια, θ ορκότθτα και θ πλθρότθτα των 

δικαιολογθτικϊν κατάταξθσ ςτο ςφνολό τουσ.    

http://www.hcg.gr/
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6. Με μζριμνα τθσ Σχολισ Λιμενοφυλάκων διενεργείται ζλεγχοσ γνθςιότθτασ όλων των δικαιολογθτικϊν ι 

πιςτοποιθτικϊν των ειςαγομζνων ςτθν Σχολι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 28 του ν.4305/2014, όπωσ 

ιςχφει, κακϊσ και δειγματολθπτικόσ ζλεγχοσ δικαιολογθτικϊν ςε ποςοςτό τουλάχιςτον πζντε τοισ εκατό (5%) 

του ςυνόλου των δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν για το διαγωνιςμό ςε φωτοαντίγραφα ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν.2690/1999, όπωσ ιςχφει. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διενζργειασ των 

αναφερομζνων ςτο προθγοφμενο εδάφιο ελζγχων, από ςτελζχθ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που ορίηονται με διαταγι του 

Διοικθτι τθσ Σχολισ, ςυντάςςεται Ρρακτικό με τα αποτελζςματα που προζκυψαν το οποίο εν ςυνεχεία, 

υποβάλλεται ςτθ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Ρροςωπικοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Σε περίπτωςθ που Δόκιμοσ ειςάγεται ςτθ 

Σχολι βάςει ψευδϊν ι ανακριβϊν δικαιολογθτικϊν, ενθμερϊνεται ο αρμόδιοσ ειςαγγελζασ και εκτόσ από τισ 

τυχόν ποινικζσ ευκφνεσ που ζχει, ανακαλείται θ πράξθ κατάταξισ του.  

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

φςτερα από υποβολι 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 ειδικότθτασ - 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 τα νόμιμα 

προςόντα για ειςαγωγι ςτθ Σχολι. 

β. Για τθν κάλυψθ των κενϊν κζςεων που προκφπτουν μετά τθν κατάταξθ των επιτυχόντων ςτθν Σχολι, φςτερα 

από υποβολι 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 ειδικότθτασ - 

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. 

8. 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. 
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9. Οι μθ ειςαχκζντεσ ςτθν Σχολι υποψιφιοι, μποροφν κατόπιν αιτιςεϊσ τουσ και με δικι τουσ ευκφνθ, να 

παραλάβουν τα δικαιολογθτικά που κατζκεςαν για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο διαγωνιςμό.  Τα δικαιολογθτικά των 

υποψθφίων που δεν κατατάχκθκαν, διατθροφνται ςτο αρχείο τθσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Ρροςωπικοφ Λ.Σ. 

– ΕΛ.ΑΚΤ. και μετά από δφο ζτθ από τθν κατάταξθ των επιλεγομζνων καταςτρζφονται, από ςτελζχθ Λ.Σ.-

ΕΛ.ΑΚΤ. που ορίηονται με διαταγι του Διευκυντι Εκπαίδευςθσ Ρροςωπικοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εκτόσ αν υπάρχει 

εκκρεμισ ςχετικι δίκθ, οπότε και διατθροφνται μζχρι τθ δθμοςίευςθ αμετάκλθτθσ απόφαςθσ. 

10. Οι ευδοκίμωσ αποφοιτϊντεσ από τθν Σχολι, ονομάηονται Λιμενοφφλακεσ με απόφαςθ του Αρχθγοφ Λ.Σ.-

ΕΛ.ΑΚΤ., θ οποία δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

11. Τα ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ Αϋ, Βϋ και Γ’ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ. 

12. 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. 11). 

2. ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ (ς. 06). 

3. ΡΑΑΤΘΜΑ Γϋ (ς. 02). 

4. Υπόδειγμα Αίτθςθσ (ς. 06). 

5. Βεβαίωςθ ελζγχου δικαιολογθτικϊν -  
επιβεβαίωςθ  μθχανογραφικισ καταχϊριςθσ  
ςτοιχείων (ς. 01). 

 

 

 

Ο Αρχθγόσ 

 

 

Αντιναφαρχοσ Λ.Σ. 
ΑΡΤΘΣ Σταμάτιοσ 

http://www.hcg.gr/
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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) 

4.  Ανϊτατο Συμβοφλιο Επιλογισ Ρροςωπικοφ (ΑΣΕΡ)/Γρ. κ. Ρροζδρου  

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

6.  Σχολι Δοκίμων Λιμενοφυλάκων 

7. ΥΝΑΝΡ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ/Γρ. ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟΥ ΥΡΕΥΚΥΝΟΥ e-ΡΑΑΒΟΛΟΥ 

 

ΙΙ. ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΘΜΕΩΣΘ 

1. Υπουργείο Οικονομικϊν/ Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ 

2. Υπουργείο Εξωτερικϊν  

3. Υπουργείο Ρροςταςίασ του Ρολίτθ 

4. Υπουργείο Εκνικισ Άμυνασ 

5. Υπουργείο Εςωτερικϊν / Διεφκυνςθ Ρροςλιψεων 

6. Υπουργείο Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων 

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

8. ΓΕΝ/ΔΝΕ, ΔΥΓ, ΝΝΑ, ΝΝΡ, ΑΝΥΕ 

9. ΓΕΝ/Β2 

10.  ΔΛΕΥΚΥΝΣΕΛΣ & ΥΡΘΕΣΛΕΣ ΥΝΑΝΡ 

11. ΡΕΑΛΣ 

12.  ΡΟΕΡΛΣ 

 

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΙΚΘ ΔΙΑΝΟΜΘ 

1. Γρ. κ. Υπουργοφ (υ.τ.α.) 

2. Γρ. κ. Αρχθγοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

3. Γρ. κ. Αϋ Υπαρχθγοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

4. Γρ. κ. Βϋ Υπαρχθγοφ Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. 

5. Γρ. κ. Γενικοφ Επικεωρθτι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

6. Γρ. κ.κ. Διευκυντϊν Κλάδων – Γενικοφ Διευκυντι Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 

http://www.hcg.gr/
ΑΔΑ: ΩΓΘΜ4653ΠΩ-4ΘΩ



 27 

 

 

 

 

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 Ριςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ αντίςτοιχου επιπζδου του ν.2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με 

τθν παρ.19 του άρκρου 13 του ν.3149/2003. 

ι 

β) με πιςτοποιθτικά αντίςτοιχου επιπζδου των πανεπιςτθμίων CAMBRIDGE ι MICHIGAN  

ι 

γ) με  πιςτοποιθτικά αντίςτοιχου επιπζδου άλλων φορζων (πανεπιςτθμίων ι μθ) ανεξάρτθτα από τθ νομικι τουσ 

μορφι, εφόςον  είναι πιςτοποιθμζνοι ι αναγνωριςμζνοι από τθν αρμόδια αρχι τθσ οικείασ χϊρασ για να 

διενεργοφν εξετάςεισ και να χορθγοφν πιςτοποιθτικά γνϊςθσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ ςτο αντίςτοιχο επίπεδο. Εάν 

δεν υπάρχει φορζασ πιςτοποίθςθσ ι αναγνϊριςθσ ςτθν οικεία χϊρα, απαιτείται βεβαίωςθ του αρμόδιου 

Υπουργείου ι τθσ Ρρεςβείασ  τθσ χϊρασ ςτθν Ελλάδα ότι τα πιςτοποιθτικά που χορθγοφνται από τουσ 

παραπάνω φορείσ ςε τρίτουσ, οι οποίοι δεν ζχουν ωσ μθτρικι γλϊςςα τθν Αγγλικι, είναι αποδεκτά ςε δθμόςιεσ 

υπθρεςίεσ τθσ αυτισ χϊρασ ωσ ζγκυρα αποδεικτικά γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ ςτο αντίςτοιχο επίπεδο. Ωσ 

οικεία χϊρα νοείται θ χϊρα ςτθν οποία θ μθτρικι ι επίςθμθ γλϊςςα είναι θ Αγγλικι  

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: 

 

 

 

ΑΝΑΡΟΣΡΑΣΤΟ ΤΜΘΜΑ ΤΘΣ ΑΙΘΜ. ΡΩΤ.: 2421.6-

3/64323/04-09-2019 Ρροκιρυξθσ Διαγωνιςμοφ 

Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - 

γυναικϊν) ζτουσ 2019, με εφαρμογι του ςυςτιματοσ 

μοριοδότθςθσ των υποψθφίων 
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(α) Άριςτθ γνϊςθ (Γ2/C2) : 

• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Ρανεπιςτθμίου CAMBRIDGE ι του CAMBRIDGE ASSESSMENT 

ENGLISH  ι CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-

230 

• BULATS English Language Test, βακμολογία 90-100, του Ρανεπιςτθμίου CAMBRIDGE ι του CAMBRIDGE 

ASSESSMENT ENGLISH 

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH 

overall score 200-210 

• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-210 

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local 

Examinations Syndicate (UCLES) ι το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British Council – IDP Education 

Australia IELTS Australia με βακμολογία από 8,5 και άνω . 

 ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Ρανεπιςτθμίου   MICHIGAN 

(Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA)ι  του Michigan Language Assessment.  

• 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). 

•  EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ι PEARSON EDI Level 3 Certificate in ESOL 

International (CEF C2) ι PEARSON LCCI LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR 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). 
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•  Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP) : CEF C2. 

• Test of Interactive English, C2 Level (ACELS) ι  Test of Interactive English, C2 Level (Gatehouse Awards). 

• 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) 

•GA   Level 3  Certificate in ESOL International –(CEFR: C2) ι GA Level 3 Certificate in ESOL International (Classic 

C2)  

•C2 -LanguageCert  Level 3 Certificate in ESOL International  (Listening, Reading, Writing) (MasteryC2) και C2- 

LanguageCert  Level 3 Certificate in ESOL International  (Speaking)  (Mastery C2) (Συνυποβάλλονται  ακροιςτικά 

για τθν απόδειξθ τθσ άριςτθσ γνϊςθσ) 

•Open College Network West Midlands Level 3 Certificate in ESOL International (CEFR C2) 

 

 (β) Ρολφ καλι γνϊςθ (Γ1/C1) : 

•  CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του Ρανεπιςτθμίου CAMBRIDGE ι του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH 

ι CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199 

• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199 

• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-190 

•   BULATS English Language Test, βακμολογία 75-89, του Ρανεπιςτθμίου CAMBRIDGE ι του CAMBRIDGE 

ASSESSMENT ENGLISH 

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local 

Examinations Syndicate (UCLES) ι το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH  – The British Council – IDP Education 

Australia IELTS Australia με βακμολογία από 7 ζωσ 8. 

 • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local Examinations 

Syndicate (UCLES) ι το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ι BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER του 

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199 

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-190 

• 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.  
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• 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) ι PEARSON LCCI LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR 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 (ACELS)  

• Test of Interactive English, C1 Level (ACELS) ι Test of Interactive English, C1 Level (Gatehouse Awards). 

• 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 (CaMLA) ι του MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT. 

ΜΕΤ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότθτεσ: Listening, Reading, Speaking) βακμολογία από 190 ζωσ 240 του 

Michigan Language Assessment ι CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS- CaMLA ι  

ΜΕΤ- MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότθτεσ: Listening, Reading ι Listening, Reading, Speaking, Writing) βακμολογία 

από 64 ζωσ 80 του Michigan Language Assessment 

• LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) 

• GA   Level 2 Certificate in ESOL International –(CEFR: C1) ι GA Level 2 Certificate in ESOL International (Classic 

C1)  
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• C1 - LanguageCert  Level 2 Certificate in ESOL International  (Listening, Reading, Writing) (Expert C1) και  C1 -

LanguageCert  Level 2 Certificate in ESOL International  (Speaking)  (Expert C1) (Συνυποβάλλονται  ακροιςτικά για 

τθν απόδειξθ τθσ πολφ καλισ γνϊςθσ). 

• Open College Network West Midlands Level 2 Certificate in ESOL International (CEFR C1) 

  

(γ) Καλι γνϊςθ (Β2) :  

• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του Ρανεπιςτθμίου   CAMBRIDGE ι του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ι 

FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179. 

• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179 

• BULATS English Language Test, βακμολογία 60-74, του Ρανεπιςτθμίου CAMBRIDGE ι του CAMBRIDGE 

ASSESSMENT ENGLISH 

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local 

Examinations Syndicate (UCLES) ι το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British Council – IDP Education 

Australia IELTS Australia με βακμολογία από 5,5  ζωσ 6,5. 

•BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations 

Syndicate (UCLES) ι το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ι BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE  VANTAGE του 

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179 

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE PRELIMINARY του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-170 

• PRELIMINARY ENGLISH TEST του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-170 

(ECCE)- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY IN  ENGLISH  του Ρανεπιςτθμίου MICHIGAN 

(Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA) ι του MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT 

• 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). 
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•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) ι PEARSON LCCI LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR 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 (ACELS)  

• Test of Interactive English, B2 Level (ACELS) ι Test of Interactive English, Β2 Level (Gatehouse Awards). 

• 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  ι  του MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT 

ΜΕΤ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότθτεσ: Listening, Reading, Speaking) βακμολογία από 157 ζωσ 189 του 

Michigan Language Assessment ι CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS- CaMLA ι  

ΜΕΤ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότθτεσ: Listening, Reading ι Listening, Reading, Speaking, Writing) βακμολογία 

από 53 ζωσ 63 του Michigan Language Assessment 

• LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) 

• GA   Level 1 Certificate in ESOL International –(CEFR: B2) ι GA Level 1 Certificate in ESOL International (Classic 

B2)  

•  Β2 -LanguageCert  Level 1 Certificate in ESOL International  (Listening, Reading, Writing) (Communicator B2) και 

Β2 - LanguageCert  Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking)  (Communicator B2) (Συνυποβάλλονται  

ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ  καλισ γνϊςθσ). 

•Open College Network West Midlands Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2) 
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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 Γαλλικό Υπουργείο Ραιδείασ -CIEP. 

• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) *Μζχρι το 1999 ο τίτλοσ του διπλϊματοσ 

ιταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II) Paris-Sorbonne Universite. 

• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE) Paris-Sorbonne Universite. 

• 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)- Γαλλικό Λνςτιτοφτο Ελλάδοσ. 

• DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ι  DALF C1 Γαλλικό Υπουργείο Ραιδείασ -CIEP. 

• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE SORBONNE I ι (Paris-Sorbonne C1) Paris-Sorbonne Universite. 

• 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 Γαλλικό Υπουργείο Ραιδείασ -CIEP. 

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

 • CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2 Paris-Sorbonne Universite. 

ΑΔΑ: ΩΓΘΜ4653ΠΩ-4ΘΩ



 34 

 • 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. 

 

Γ)  ΓΕΜΑΝΙΚΑ 

Θ γνϊςθ τθσ Γερμανικισ γλϊςςασ (άριςτθ Γ2/C2, πολφ καλι Γ1/C, 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. 

 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 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. Από 1/1/2018 ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM 

(ÖSD) ZERTIFIKAT C1 (ΕΝΟΤΘΤΑ 1:LESEN, HOREN, SCHREIBEN, ΕΝΟΤΘΤΑ 2: SPRECHEN) 

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN  του Ρανεπιςτθμίου Γενεφθσ.  
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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. 

• 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. Από 1/1/2018 ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM 

(ÖSD) ZERTIFIKAT B2 (ΕΝΟΤΘΤΑ 1:LESEN, HOREN, SCHREIBEN, ΕΝΟΤΘΤΑ 2: SPRECHEN) 

     •ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN  του Ρανεπιςτθμίου Γενεφθσ.  

 

Δ)  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).  
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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 . 

• 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. 

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. 
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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 προκειμζνου να αποδείξουν τθ γνϊςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ, 

πρζπει να προςκομίςουν τα προβλεπόμενα κατά περίπτωςθ, ςτο παρόν Ραράρτθμα πιςτοποιθτικά ξζνθσ 

γλϊςςασ.  
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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 

(Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ.) ι ΕΟΡΡ 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 ΕΟΡΡ 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), 

ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘΣ και Vellum Global Educational Services  (ΔΡ 35945/28.7.2017 

απόφαςθ του ΕΟΡΡΕΡ) 

 

γ) Infotest (ΑΛΣΤΟΤΕΛΕΛΕΣ ΚΑΤΑΤΛΣΕΛΣ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΕΛΣ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΕΛΣ Α.Ε & ΣΛΑ Ε.Ε.)  (22.2.2006) 

 

δ) ΙCT 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 ΤΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING  ΕΡΕ (18-12-2007) ι ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΤ - TELEFOS CERT ΕΡΕ (Με τθν 

αρικ.Γ/12485/21.5.2009 πράξθ μετονομαςίασ τθσ ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING  ΕΡΕ) ι ΙΝΦΟΣΕΤ-

ΑΝΑΡΟΣΡΑΣΤΟ ΤΜΘΜΑ ΤΘΣ ΑΙΘΜ. ΡΩΤ.: 2421.6-

3/64323/04-09-2019 Ρροκιρυξθσ Διαγωνιςμοφ 

Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - 

γυναικϊν) ζτουσ 2019, με εφαρμογι του ςυςτιματοσ 

μοριοδότθςθσ των υποψθφίων 
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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) 

 

ιβ)  ACTA-INFOTEST ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ Ε.Ε. (ΔΡ 54083/16.7.2015 απόφαςθ του ΕΟΡΡΕΡ) 

 

ιγ) PROCERT Ιδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρεία «PROCERT» (ΔΡ/20516/4.5.2018 απόφαςθ του ΕΟΡΡΕΡ) 

 

ιδ) Ελλθνικό Ινςτιτοφτο Ριςτοποιιςεων ΙΚΕ «ΕΛ.ΙΝ.Ρ.» (ΔΡ/38566/3.9.2018 απόφαςθ του ΕΟΡΡΕΡ) 

 

ιε)  EXAMS CERT IKE «EXAMS CERT» (ΔΡ/56579/26.10.2018 απόφαςθ του ΕΟΡΡΕΡ) 

 

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 

ECDL Profile Certificate (Office Essentials/Βαςικζσ Δεξιότθτεσ Υπολογιςτι) 

People Cert Computer Skills Level 1 

 

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 

Vellum Diploma in IT Skills Proficiency 

 

γ) Infotest 
Internet and Computing Core Certification (IC3) 
Microsoft Office Specialist (MOS) 
Microsoft Office Specialist  Expert (MOS Expert) 
Infotest Certified Basic User (ICBU)  
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Infotest Microsoft Certified Application Specialist 
 
δ) ΙCT 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) 
Certification Proficiency in IT Skills, CPIT 
 
η) I SKILLS A.E. 
Basic I.T. Standard 
Basic I.T. Thematic 
Basic I.T. Core  
 
θ) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΕΙΝΙΝ -  TELEFOS TRAINING  ΕΡΕ ι ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΤ - TELEFOS CERT ΕΡΕ ι ΙΝΦΟΣΕΤ-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 ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘΣ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
Basic Office  
Business  Office  
 
ι) GLOBAL CERT ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ << GLOBAL CERT>> 
Global Intermediate  
Global Intermediate A 
Global Intermediate B 
Global Intermediate C 
Global Basic Office 
Global Advanced Plus 
Global Intermediate Express 
Global Office Expert 
 
ια) UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS-ΦΟΕΑΣ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘΣ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
Unicert Primary 
Unicert Primary Διακεματικό 
Unicert Advanced Plus 
 
ιβ) ACTA-INFOTEST ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ Ε.Ε. 
Internet and Computing Core Certification (IC3) 
Microsoft Office Specialist  
Infotest Certified Basic User  
Microsoft Certified Application Specialist 
 
ιγ) PROCERT Ιδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρεία «PROCERT» 
PRO-Cert IT User 
 
ιδ) Ελλθνικό Ινςτιτοφτο Ριςτοποιιςεων ΙΚΕ «ΕΛ.ΙΝ.Ρ.» 
Ρλθροφορικισ/Certified Computer User 
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ιε) EXAMS CERT IKE «EXAMS CERT» 
EXAMS CERT BASIC 

 

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. 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 ΙCT Hellas Α.Ε.). 

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 

Από τα ανωτζρω πιςτοποιθτικά πρζπει να αποδεικνφεται θ γνϊςθ και των τριϊν γνωςτικϊν αντικειμζνων: 

α) επεξεργαςίασ κειμζνων, β) υπολογιςτικϊν φφλλων και γ) υπθρεςιϊν διαδικτφου (τα πιςτοποιθτικά 

μποροφν να περιζχουν οποιονδιποτε ςυνδυαςμό των ενοτιτων <<Επεξεργαςία Κειμζνου>>, <<Υπολογιςτικά 

Φφλλα>>, <<Υπθρεςίεσ Διαδικτφου>>). 
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Ρανεπιςτθμιακισ (Ρ.Ε.), είτε Τεχνολογικισ (Τ.Ε.) 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 

αντιςτοίχιςθσ 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  

- Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν 
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- 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. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Γϋ 

ΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ  

ΥΡΟΨΘΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΡΩΝ ΕΥΕΓΕΤΙΚΩΝ ΚΑΤΘΓΟΙΩΝ 

Οι υπαγόμενοι ςτισ ειδικζσ και λοιπζσ ευεργετικζσ κατθγορίεσ υποψιφιοι, εφόςον διλωςαν ότι επικυμοφν να 

κάνουν χριςθ του ςχετικοφ δικαιϊματοσ, υποβάλουν επιπρόςκετα και τα εξισ δικαιολογθτικά:   

(α) 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).  

 (β) 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: 

(1) 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  

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

Διλωςθ του άρκρου 8 του Ν 1599/86. 

(γ) ΤΕΚΝΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΛΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΑΓΩΝΛΣΤΩΝ ΤΘΣ ΕΚΝΛΚΘΣ ΑΝΤΛΣΤΑΣΘΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΘΝ ΛΣΧΥΟΥΣΑ 

ΝΟΜΟΚΕΣΛΑ:  

(1) 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 

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

Διλωςθ του άρκρου 8 του Ν 1599/86. 

(δ) ΓΟΝΕΛΣ ΤΛΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΛ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥΣ:  

Ριςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του οικείου διμου ι τθσ κοινότθτασ, από το οποίο να προκφπτει θ  

ιδιότθτα του υποψθφίου ωσ τρίτεκνου γονζα ι τζκνου τρίτεκνθσ οικογζνειασ, ςτο οποίο να φαίνονται τα εν ηωι 

ΑΝΑΡΟΣΡΑΣΤΟ ΤΜΘΜΑ ΤΘΣ ΑΙΘΜ. ΡΩΤ.: 2421.6-

3/64323/04-09-2019 Ρροκιρυξθσ Διαγωνιςμοφ 

Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - 

γυναικϊν) ζτουσ 2019, με εφαρμογι του ςυςτιματοσ 

μοριοδότθςθσ των υποψθφίων 
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τζκνα. Σε περίπτωςθ που υπάρχει τριτεκνία λόγω δεφτερου ι και περιςςότερων γάμων, ο υποψιφιοσ ωσ γονζασ 

ι ωσ τζκνο τρίτεκνθσ οικογζνειασ, πρζπει να προςκομίςει αποδεικτικά ςτοιχεία (επικυρωμζνα αντίγραφα των 

δικαςτικϊν αποφάςεων ι άλλων πράξεων) από τα οποία να αποδεικνφεται ποιοσ αςκεί τθν επιμζλεια των ωσ 

άνω τζκνων. 

 (ε) ΕΝ ΧΘΕΛΑ ΣΥΗΥΓΟΛ ΑΡΟΒΛΩΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΤΛΩΤΛΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΔΛΑΤΕΤΑΓΜΕΝΘΣ 

ΥΡΘΕΣΛΑΣ Θ’ ΕΞΑΛΤΛΑΣ ΑΥΤΘΣ 

(1) Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ Ρροςωπικοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Υπουργείου Ναυτιλίασ και 

Νθςιωτικισ Ρολιτικισ ι αντίγραφο πορίςματοσ Ε.Δ.Ε. και 

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

Υπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 του Ν 1599/86. 

 (ςτ) ΤΕΚΝΑ ΑΡΟΒΛΩΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΤΛΩΤΛΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΔΛΑΤΕΤΑΓΜΕΝΘΣ ΥΡΘΕΣΛΑΣ Θϋ 

ΕΞΑΛΤΛΑΣ ΑΥΤΘΣ:  

(1) Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ Ρροςωπικοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Υπουργείου Ναυτιλίασ και 

Νθςιωτικισ Ρολιτικισ ι αντίγραφο πορίςματοσ Ε.Δ.Ε. και 

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

Υπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 του Ν 1599/86 και 

(3) Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ Ρροςωπικοφ Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. 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 παρζχονταν ςτον «Κϊδικα Ρροςωπικοφ Λιμενικοφ Σϊματοσ» (άρκρο 6 Ν. 3079/2002, ωσ ίςχυε). 

(η) ΤΕΚΝΑ Θϋ ΣΥΗΥΓΟΛ ΣΤΑΤΛΩΤΛΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΡΟΥ ΚΑΤΕΣΤΘ ΑΝΑΡΘΟΣ ΣΥΝΕΡΕΛΑ ΤΑΥΜΑΤΛΣΜΟΥ Θϋ 

ΑΣΚΕΝΕΛΑΣ ΣΕ ΡΟΣΟΣΤΟ ΑΝΩ ΤΟΥ 67% ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΔΛΑΤΕΤΑΓΜΕΝΘΣ ΥΡΘΕΣΛΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΛΤΛΑΣ ΑΥΤΘΣ: 

(1) Θ ςυνδρομι των προχποκζςεων και των αιτιϊν τθσ αναπθρίασ ςτρατιωτικοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 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 

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

Υπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 του Ν 1599/86 και 

(3) Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ Ρροςωπικοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου 

ότι δεν ειςιχκθ ςε παραγωγικι Σχολι του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ο/θ ςφηυγοσ ι άλλο τζκνο του κακιςταμζνου ανάπθρου 

ςτρατιωτικοφ Λ.Σ. 
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Υπόδειγμα 

 

 
ΑΙΤΘΣΘ - ΥΡΕΥΘΥΝΘ ΔΘΛΩΣΘ 

Συμμετοχισ υποψιφιου/ασ ςτο διαγωνιςμό Κατάταξθσ 

Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ζτουσ 2019, με εφαρμογι του ςυςτιματοσ μοριοδότθςθσ  

ΡΟΣ: Τθν Επιτροπι Ραραλαβισ- Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν, Μοριοδότθςθσ και Κατάταξθσ Διαγωνιςμοφ 

Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ζτουσ 2019. 

(Α) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ/ΑΣ 
Ο/η υποψήφιοσ/α ςυμπληρϊνει όλα τα κατωτζρω ςτοιχεία & επιςυνάπτει φωτοαντίγραφο Δελτίου Σαυτότητασ. 

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) 

 

 

 

Στοιχεία Δελτίου Ταυτότθτασ 

Αρικμόσ Δελτίου Θμερ. Ζκδοςθσ Αρχι Ζκδοςθσ 

 

 

  

Ρόλθ Διαμονισ Οδόσ Αρικμόσ Τ.Κ. 

 

 

   

Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου Αρικμόσ Μθτρϊου Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 

 

 

 

Στακερό τθλζφωνο: Κινθτό τθλζφωνο: 

e-mail : 

(ΡΟΣΟΧΘ: Ο υποψήφιοσ οφείλει να ελζγξει την ορθότητα του e-mail του προκειμζνου να λαμβάνει απαραίτητεσ ενημερϊςεισ για 

την ςυμμετοχή του ςτο διαγωνιςμό). 
Κωδικόσ Αρικμόσ κατατεκζντοσ με τθν 

παροφςα παραβόλου/πλθρωμισ:  

Ζλεγχοσ εγκυρότθτασ και πλθρωμισ παραβόλου-Δζςμευςθ 

(ςυμπληρϊνεται από την Επιτροπή) 

 

 

 

 

 

 

                                               

Φωτογραφία 

υποψθφίου/ασ 

(Επικολλάται από τον/τθν 

υποψιφιο/α)  
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(Β) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ / ΣΡΟΥΔΩΝ  

Ο/η υποψήφιοσ/α ζχει δικαίωμα ςυμμετοχήσ ςτο διαγωνιςμό ςε μία μόνο κατηγορία/ειδικότητα & επιςυνάπτει 

ςχετικά δικαιολογητικά. 

I. Για τθ Γενικι Κατθγορία: 

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 (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): 

Καταδρομζασ Αλεξιπτωτιςτισ Ρεηοναφτθσ 

   

III. Για τθν κατθγορία Υποβρυχίων Καταςτροφϊν (Υ/ΚΤ) του Ρολεμικοφ Ναυτικοφ 

α) Μδρυμα Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (ςυμπληρϊνεται αναλόγωσ): …………..….………..…………………………..…..   

β) Τίτλοσ Σπουδϊν: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

γ) Ακριβισ αρικμθτικόσ Βακμόσ τίτλου (αριθμητικά και ολογράφωσ) : ……………………………………..…………….…… 

δ) Ρτυχίο Σχολείου Υποβρυχίων Καταςτροφϊν (Υ/ΚΤ) τθσ ΣΥΚ/ΡΝ (ο υποψήφιοσ υποβάλλει το αντίςτοιχο 

αποδεικτικό): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

IV. Για τθν κατθγορία Μουςικϊν: 

α) Μδρυμα Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (ςυμπληρϊνεται αναλόγωσ):…………..….………..…………………………………..   

β) Τίτλοσ  Σπουδϊν:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

γ) Ακριβισ αρικμθτικόσ Βακμόσ τίτλου (αριθμητικά και ολογράφωσ) : ……………………………………..…………….……….. 
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δ) Μουςικό όργανο - Ειδικότθτα (ο υποψήφιοσ θζτει ΝΑΙ ςτο οικείο τετράγωνο και υποβάλλει το αντίςτοιχο 

αποδεικτικό): 

Κλαςςικά 
Κρουςτά 

Τρομπζτα Κλαρινζτο Φλάουτο Σαξόφωνο Μπάςςο-
Τοφμπα 

Τρομπόνι  
(αλτικόρνο, ευφϊνιο): 

       

ε) Τίτλοσ Σπουδϊν Μουςικοφ Οργάνου: ……………………………………………………………………………………………………………… 

V. Για τθν κατθγορία ιδιωτϊν που ζχουν ςυμμετάςχει ενεργά ςε επιχειριςεισ για τθ διάςωςθ κινδυνευόντων 
ατόμων ςτθ κάλαςςα ι ςτουσ χερςαίουσ χϊρουσ αρμοδιότθτασ του Λ.Σ.: (υνυποβάλλεται 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.:……………………………………………………………………………………………………………………. 

(Γ) ΣΤΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ: 

 
 

(Δ) ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

Ο/η υποψήφιοσ/α θζτει ΝΑΙ ςτο οικείο τετράγωνο & επιςυνάπτει ςχετικά δικαιολογητικά (ΠΡΟΟΧΗ: Για τίτλουσ 

γνϊςθσ τθσ ίδιασ ξζνθσ γλϊςςασ διαφόρων επιπζδων λαμβάνεται υπόψθ μόνο ο ανϊτεροσ τίτλοσ.) 

ΓΛΩΣΣΑ ΕΡΙΡΕΔΟ ΑΙΣΤΟ ΕΡΙΡΕΔΟ ΡΟΛΥ ΚΑΛΟ ΕΡΙΡΕΔΟ ΚΑΛΟ 

ΑΓΓΛΛΚΑ    

ΓΑΛΛΛΚΑ    

ΓΕΜΑΝΛΚΑ    

ΛΣΡΑΝΛΚΑ    

 

Κλάδοσ Ε.Δ. που υπθρζτθςα Ειδικότθτα Α.Σ. Μθτρϊου Στρατολογικό Γραφείο 

 

 

   

Θμερομθνία Κατάταξθσ Θμερομθνία Απόλυςθσ 
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(Ε) ΓΝΩΣΘ ΧΕΙΙΣΜΟΥ Θ/Υ 

(για όςουσ διαθζτουν) (Επιςυνάπτεται ςχετικό δικαιολογητικό): 

Τίτλοσ Απόδειξθσ Γνϊςθσ Θ/Υ: …………………………………………………………………………………..………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

(ΣΤ) ΡΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΥΜΑΤΟΣ ι ΑΚΑΔΘΜΙΑΣ ΕΜΡΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
(για όςουσ διαθζτουν) (Επιςυνάπτεται ςχετικό δικαιολογητικό): 

 Τίκεται θ ζνδειξθ Χ ςτο 
οικείο τετράγωνο 

ΤΙΤΛΟΣ 

Ρτυχίο Α.Ε.Λ. του Ρανεπιςτθμιακοφ ι 
Τεχνολογικοφ Τομζα τθσ θμεδαπισ ι 
ιςότιμου τθσ αλλοδαπισ 

  

Ρτυχίο Α.Ε.Ν. Ρλοιάρχων ι Μθχανικϊν 
με δίπλωμα Γ’ Τάξθσ Αξιωματικοφ Ε.Ν. 

  

 

(Η) ΑΔΕΙΑ ΟΔΘΓΘΣΘΣ ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΟΥ  

(για όςουσ διαθζτουν) (Επιςυνάπτεται ςχετικό δικαιολογητικό): 

ΚΑΤΘΓΟΛΑ/ΕΣ: (Συμπληρϊνονται αντίςτοιχα 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.)  

 

(Θ) 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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(Θ) ΥΡΘΕΤΘΣΑΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΡΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

υμπληρϊνεται από υποψήφιουσ των κατηγοριϊν Ειδικϊν Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων και Τποβρυχίων 

Καταςτροφϊν του Πολεμικοφ Ναυτικοφ που τυχόν υπηρζτηςαν ςτισ Ε.Δ. με τουσ κάτωθι και τουσ αντίςτοιχουσ αυτϊν 

βαθμοφσ. (Σίθεται ΝΑΙ ςτο αντίςτοιχο τετράγωνο & επιςυνάπτεται ςχετικό δικαιολογητικό) 

   Ζφεδροσ Αξ/κόσ ι Ανκ/ςτισ  Αρχιλοχίασ ι Επιλοχίασ ι Λοχίασ   Δεκανζασ 

 
  

 

(Ι) ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ/ ΕΥΕΓΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 (Επιςυνάπτονται ςχετικά δικαιολογητικά): 

Ανικω ςε ειδικι κατθγορία (ευεργετικζσ διατάξεισ) του Κεφαλαίου Βϋ τθσ προκιρυξθσ διαγωνιςμοφ κατάταξθσ 

Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν – γυναικϊν) ζτουσ 2019 και επικυμϊ να κάνω χριςθ του ςχετικοφ δικαιϊματόσ 

μου  ……………..…………..(Συμπλθρϊςτε ΝΑΙ ι ΟΧΙ)  

Αν ΝΑΙ ςυμπλθρϊςτε είδοσ κατθγορίασ:…………………………………………………………………………………..……………… 

 

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 Ρροκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ζτουσ 2019 με 

εφαρμογι του ςυςτιματοσ μοριοδότθςθσ των υποψθφίων, 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.  

• Συναινϊ ςτθν θλεκτρονικι επεξεργαςία των ςτοιχείων που αναφζρω ςτθν παροφςα. 

• Δεν ζχω υποβάλει άλλθ αίτθςθ για τθν ίδια προκιρυξθ. 

• Εφόςον κρικϊ ειςακτζοσ/α κα προςκομίςω πριν από τθν κατάταξι μου ςτθν Σχολι, τα προβλεπόμενα 

δικαιολογθτικά πλθν αυτϊν που αναηθτοφνται αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα Υπουργικι Απόφαςθ 

Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων. 

• Εφόςον κρικϊ ειςακτζοσ/α ςυναινϊ να υποβλθκϊ ςφμφωνα με τα αναγραφόμενα ςτον αφξοντα αρικμό 

343 του Ρίνακα Νοςθμάτων του άρκρου 15 του Ρ.Δ. 11/2014, μεταξφ άλλων και ςε εξζταςθ χριςθσ παράνομων 

ουςιϊν κατόπιν εργαςτθριακοφ ελζγχου, με πλιρθ διαφφλαξθ των ευαίςκθτων δεδομζνων προςωπικοφ 

χαρακτιρα. Σε περίπτωςθ άρνθςθσ των εξετάςεων, ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτθν παράγραφο 5 του 

άρκρου 4 του Ρ.Δ. 11/2014 ι βρεκϊ κετικόσ ςε τζτοιεσ ουςίεσ, γνωρίηω ότι κα αποβλθκϊ από τθν Σχολι 

κατάταξθσ.    
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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 τθν Σχολι, όποτε κα υπζχω όλεσ 

τισ οικονομικζσ και άλλεσ ςυνζπειεσ τθσ αποβολισ. 

 

 

Επιςυνάπτονται:  ………………............................/2019 

(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.) 

 (Σόποσ και Ημερ/νία  υποβολήσ) 

  

α) Δφο πρόςφατεσ ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ τφπου 

διαβατθρίου ι ταυτότθτασ. 

 

Ο/Θ ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ - ΔΘΛΩΝ/ΟΥΣΑ 

β) Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότθτασ (δφο 

όψεισ) (φ. …). 

  

γ) …………………………………………………….....  

δ) ……………………………………………………….. 

ε) ……………………………………………………….. 

  

ςτ) ………………………………………………………   

η) ………………………………………………………..   

θ) ……………………………………………………….   

κ)………………………………………………………….....   

  ι) ………………………………………………………….....  

 (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 

(υμπληρϊνεται από την αρμόδια  Επιτροπή Παραλαβήσ- Ελζγχου Δικαιολογητικϊν, Μοριοδότηςησ και 

Κατάταξησ 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. 

 

 

………………………………… /2019 

Τόποσ/Θμερομθνία 

 

 

Θ Επιτροπι 

 

 

                          Ο Ρρόεδροσ                                                                                                         Τα Μζλθ 

 

                                                                                                                      

 

                Βαθμός/Επώνυμο/ Όνομα                                                          
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