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Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3922/11 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 35).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 6 του Ν. 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα του
Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Α΄ 311), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Π.Δ. 50/01 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου
τομέα» (Α΄ 39) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ 347/03 (Α΄ 315), με το Π.Δ 44/05 (Α΄ 63),
με το Π.Δ 116/06 (Α΄ 115) και με το Π.Δ 146/07 (Α΄ 185).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
5. Τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 2690/99 (Α΄45), όπως ισχύει μετά τη
συμπλήρωση της από το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3242/04 (Α΄ 102), το άρθρο 16 παρ. 5 του
Ν. 3448/06 (Α΄ 57) και το άρθρο 30 παρ. 9 του Ν. 3731/08 (Α΄ 263).
6. Το Ν. 3454/06 «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 75), όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3549/07 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη
δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄69).
8. Την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3812/09 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο
δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 234).
9. Το Ν. 3328/05 «Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και
Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 80), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του Ν.
3369/05 (Α΄ 171), το άρθρο 20 του Ν. 3467/06 (Α΄ 128), το άρθρο 22 του Ν. 3687/08 (Α΄
159) και το άρθρο 59 του Ν. 3966/11 (Α΄ 118).
10. Την αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣ.2.0/75/24866 «Αναπροσαρμογή παραβόλου υποβολής ενστάσεως»
(Β΄1958).
11. Τις διατάξεις του Ν. 3865/2010 «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του
Δημοσίου και συναφείς διατάξεις» (Α΄ 120).
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12. Τις διατάξεις του Ν. 3863/2010 «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις,
ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (Α΄115).
13. Τις διατάξεις του Ν. 2084/92 «Αναμόρφωση της κοινωνικής ασφάλισης και άλλες
διατάξεις» (Α΄165).
14. Την αριθ. 1211.2/05/11/13-7-2011 Απόφαση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη
«Κατάταξη Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Β΄
1609) (ΑΔΑ: 4ΑΣΗΙ-ΣΟΕ).
15. Το αριθ.πρωτ. 2/51848/0020/26-09-07 έγγραφο Υπουργείου Οικονομίας και ΟικονομικώνΔιεύθυνση 20η Προϋπολογισμού.
16. Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.12/31/2803/30-6-2011 Απόφαση της Επιτροπής του
άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α΄ 280), όπως ισχύει.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή
(Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ) εκατόν ογδόντα (180) συνολικά δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Από αυτούς ποσοστό 70%, δηλ. εκατόν είκοσι έξι (126) δόκιμοι Υπαξιωματικοί Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ
θα προέρχονται από ιδιώτες (άνδρες-γυναίκες) και ποσοστό 30%, δηλ. πενήντα τέσσερις (54)
δοκίμοι Υπαξιωματικοί Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ θα προέρχονται από μονίμους εν ενεργεία Λιμενοφύλακες
(άνδρες-γυναίκες).
2. ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
α) Ποσοστό 10% του συνόλου των προκηρυχθέντων θέσεων, δηλ. δεκαοχτώ (18) θέσεις, θα
καλυφθούν από τις ακόλουθες (ευεργετούμενες) κατηγορίες υποψηφίων, σύμφωνα με τη
διάταξη της παρ.2 του άρθρου 6 του ν. 3079/02, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 15 του
άρθρου 16 του ν. 3922/11:
αα) Πολύτεκνους και τα τέκνα τους.
ββ) Τα τέκνα των αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και των
αναπήρων ή θυμάτων ειρηνικής περιόδου του προσωπικού του Λ.Σ., που
είναι στην ενέργεια ή έχει συνταξιοδοτηθεί για το λόγο αυτόν.
γγ) Τα τέκνα των αναγνωρισμένων ως αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
β) Ποσοστό 4% του συνόλου των προκηρυχθέντων θέσεων, δηλ. επτά (07) θέσεις, θα
καλυφθούν από γονείς τριών τέκνων και τέκνα τους, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.2 του
άρθρου 6 του ν. 3079/02, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 15 του άρθρου 16 του ν. 3922/11.
Την ιδιότητα αυτή αποκτούν (άρθρο 3 Ν. 3454/06):
Γονέας ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο
ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου
γεννηθέντων τα οποία είναι: άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23 ο) έτος
της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και
τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή
αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το
εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και τα τέκνα αυτών όπου αυτό προβλέπεται. Στα
τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά
(67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.
γ) Κατά τον καθορισμό του αριθμού των θέσεων των ευεργετούμενων υποψηφίων, που
αντιστοιχεί στα ποσοστά των περ. α και β της παρούσης παραγράφου, δεν λαμβάνονται
υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. γ παρ. 2 άρθρ. 6 του
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ν.3079/02, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τα κλασματικά υπόλοιπα που τυχόν προκύψουν,
αθροίζονται στο σύνολό τους και το μεν ακέραιο τμήμα του αθροίσματος προστίθεται στις
θέσεις των ευεργετούμενων υποψηφίων που προέρχονται από ιδιώτες απόφοιτους
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισμό και
ανεξαρτήτως ειδικοτήτων/ κατηγοριών, το δε κλασματικό τμήμα δεν λαμβάνεται υπόψη,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. γ παρ. 2 άρθρ. 6 του ν.3079/02, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει. Αν αυτοί δεν επαρκούν, τότε οι θέσεις θα καλύπτονται αντίστοιχα από
ευεργετούμενους υποψήφιους ιδιώτες πτυχιούχους ΙΑΕ ή ΑΕΝ (ή πρώην ΑΔΣΕΝ), επίσης
σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισμό και ανεξαρτήτως ειδικοτήτων/
κατηγοριών.
Σε περίπτωση που ο αριθμός των ευεργετούμενων υποψηφίων (είτε των προερχόμενων από
ιδιώτες, είτε των προερχόμενων από μόνιμα στελέχη Λ/Φ, είτε των πτυχιούχοι ΙΑΕ και ΑΕΝ,
είτε των αποφοίτων Λυκείου), δεν επαρκεί για να καλυφθούν τα ποσοστά των ανωτέρω περ.
(α) και (β) της παρούσας παραγράφου, τότε ο αριθμός που υπολείπεται συμπληρώνεται με
απόφαση του Αρχηγού ΛΣ, εφαρμοζόμενων αναλόγως των διατάξεων των περ. 3γ και3δ της
παραγράφου 3 και των περ. 3γ και 3δ της παραγράφου 10, της παρούσας απόφασης.
δ) Δικαίωμα εισαγωγής στη Σχολή δοκίμων Υπαξιωματικών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, χωρίς διαγωνισμό,
έχει ένα τέκνο για κάθε αποβιώσαντα στρατιωτικό Λ.Σ. κατά την εκτέλεση διατεταγμένης
υπηρεσίας ή εξ αιτίας αυτής ανάλογα με τα προσόντα του, ανεξαρτήτως βαθμολογίας τίτλου
σπουδών και μέχρι ηλικίας τριάντα ετών και εφόσον δεν ασκήθηκε το δικαίωμα πρόσληψης
στο Λ.Σ. ως Λιμενοφύλακας ή στο πρώην Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής (πρώην ΥΕΝ) ή στα εποπτευόμενα από αυτό Ν.Π.Δ.Δ. ως Διοικητικός
Υπάλληλος, από τον γονέα. Επίσης δικαίωμα εισαγωγής στη Σχολή δοκίμων Υπαξιωματικών
ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ανάλογα με τα προσόντα του, χωρίς διαγωνισμό και με τις προαναφερθείσες
προϋποθέσεις έχει ένα τέκνο για κάθε στρατιωτικό Λ.Σ. που κατέστη ανάπηρος συνεπεία
τραυματισμού ή ασθένειας σε ποσοστό άνω του 67% κατά την εκτέλεση διατεταγμένης
υπηρεσίας και ένεκα αυτής. Η συνδρομή των προϋποθέσεων και των αιτιών της αναπηρίας
στρατιωτικού Λ.Σ προκύπτει από πόρισμα Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης. Η αναπηρία
διαπιστώνεται από την Ανώτατη Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή.

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ
Τα δύο τρίτα των εκατόν είκοσι έξι (126) θέσεων, δηλαδή ογδόντα τέσσερις (84) θέσεις, θα
καλυφθούν από πτυχιούχους Ιδρυμάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης (ΙΑΕ) ή Ακαδημιών
Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ ή πρώην ΑΔΣΕΝ), ενώ το ένα τρίτο, δηλαδή σαράντα δύο (42)
θέσεις, θα καλυφθούν από κατόχους απολυτηρίου τίτλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).
3. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
1. Κάλυψη θέσεων από πτυχιούχους ΙΑΕ – ΑΕΝ.
Οι ογδόντα τέσσερις (84) θέσεις πτυχιούχων ΙΑΕ και ΑΕΝ κατανέμονται ως κατωτέρω:
α) Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακού Τομέα (θέσεις 14) ΚΩΔ. 100.
β) Πτυχιούχοι Τεχνολογικού Τομέα (θέσεις 20) ΚΩΔ. 200.
γ) Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού/ Πλοιάρχων (θέσεις 30) ΚΩΔ. 310.
δ) Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού/ Μηχανικών (θέσεις 20) ΚΩΔ. 320.
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2. Κάλυψη θέσεων από κατόχους απολυτήριου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης .
Οι σαράντα δύο (42) θέσεις κατόχων απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
κατανέμονται ως κατωτέρω:
α) Γενική Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (θέσεις 34) ΚΩΔ. 410.
β) Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Ειδικότητες αποκτηθείσες στις Ένοπλες
Δυνάμεις (θέσεις 5) ΚΩΔ. 441(Καταδρομέας, Αλεξιπτωτιστής, Πεζοναύτης, Καταστροφέας).
γ) Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Ειδικότητες Μουσικού:
(i) Τρομπόνι (θέση 1) ΚΩΔ. 510
(ii) Κρουστά (θέση 1) ΚΩΔ. 520
(iii) Κόρνο (θέση 1) ΚΩΔ. 530
3. α) Σε περίπτωση που αριθμός θέσεων μιας κατηγορίας από τις προκηρυχθείσες δεν
καλύπτεται ούτε από τους επιλαχόντες της κατηγορίας αυτής, τότε οι θέσεις αυτές
συμπληρώνονται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ ως ακολούθως:
(i) Κενές θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακού τομέα συμπληρώνονται από Πτυχιούχους
Τεχνολογικού τομέα. Εάν ο αριθμός των κενών θέσεων εξακολουθεί να μην καλύπτεται
συμπληρώνεται από Διπλωματούχους Α.Ε.Ν (Πλοιάρχων – Μηχανικών) ανάλογα με τις
υπηρεσιακές ανάγκες.
(ii) Κενές θέσεις κατηγορίας Τεχνολογικού τομέα συμπληρώνονται από πτυχιούχους
Πανεπιστημιακού τομέα. Εάν ο αριθμός των κενών θέσεων εξακολουθεί να μην καλύπτεται
συμπληρώνεται από Διπλωματούχους Α.Ε.Ν (Πλοιάρχων – Μηχανικών) ανάλογα με τις
υπηρεσιακές ανάγκες.
(iii) Κενές θέσεις κατηγορίας Α.Ε.Ν (Πλοιάρχων ή Μηχανικών) συμπληρώνονται από
διπλωματούχους Α.Ε.Ν της άλλης κατηγορίας, π.χ κενές θέσεις Πλοιάρχων συμπληρώνονται
από διπλωματούχους Μηχανικούς και αντίστροφα. Εάν υπάρχουν κενές θέσεις και στις δύο
κατηγορίες, δηλαδή και στους Πλοιάρχους και στους Μηχανικούς αυτές συμπληρώνονται από
πτυχιούχους Τεχνολογικού τομέα. Εάν και πάλι δεν καλύπτονται οι θέσεις συμπληρώνονται
από πτυχιούχους Πανεπιστημιακού τομέα.
(iv) Κενές θέσεις μιας ή περισσοτέρων ειδικοτήτων της περ. 2 της παρ. 3 της παρούσας
μπορούν να συμπληρωθούν από υποψήφιους απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της
Γενικής Κατηγορίας ή άλλων ειδικοτήτων και σε περίπτωση που δεν καλύπτονται,
συμπληρώνονται κατά σειρά από διπλωματούχους ΑΕΝ και πτυχιούχους ΙΑΕ, ανάλογα με τις
υπηρεσιακές ανάγκες.
β) Η κατά την προηγούμενη παράγραφο συμπλήρωση κενών θέσεων διενεργείται από τους
πίνακες των επιλαχόντων κάθε κατηγορίας κατά φθίνουσα σειρά συνολικών μορίων.
γ) Αν το ποσοστό θέσεων που αντιστοιχεί στην περ. 1 της παρ. 3, δηλαδή τα δύο τρίτα (2/3)
των προκηρυσσομένων θέσεων εξ ιδιωτών, δεν καλύπτεται από υποψηφίους της κατηγορίας
αυτής, τότε οι θέσεις συμπληρώνονται από κατόχους απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης που μνημονεύονται στην περ. 2 της παρούσας παραγράφου ανάλογα με τις
υπηρεσιακές ανάγκες.
δ) Σε περίπτωση που τελικά δεν είναι δυνατή η κάλυψη του προβλεπόμενου ποσοστού των
προκηρυσσομένων θέσεων δοκίμων Υπαξιωματικών προερχομένων από ιδιώτες, οι κενές
θέσεις θα καλυφθούν από την αντίστοιχη κατηγορία εκ Λιμενοφυλάκων, εφαρμοζομένων
αναλόγως των διατάξεων της παρούσης παραγράφου.
4. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό σε μόνο μία κατηγορία –
ειδικότητα από τις αναφερόμενες στην προκήρυξη.
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5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και τη διαδικασία επιλογής, οι απολυτήριοι τίτλοι
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των υποψηφίων, πρέπει να είναι τριετούς φοίτησης
για τα ημερήσια λύκεια, ή τετραετούς φοίτησης για τα εσπερινά λύκεια, σύμφωνα με την
παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 1566/85.

4. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
1. Οι υποψήφιοι/ες για τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ, πρέπει:
α) Να είναι Έλληνες πολίτες, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ή Δημοτολόγια της χώρας.
β)Να είναι κάτοχοι πτυχίου Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΙΑΕ),
Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα, ή Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ ή
πρώην ΑΔΣΕΝ), ή κάτοχοι απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (τύπου
Λυκείου), με ελάχιστο όριο γενικού βαθμού απολυτηρίου το δεκαέξι (16), πλην των
περιπτώσεων 2β και 2γ της παρ. 3 της παρούσας, όπου ελάχιστο όριο γενικού βαθμού
απολυτηρίου ορίζεται το δεκατρία (13).
γ) Να μην έχουν υπερβεί, οι μεν πτυχιούχοι Ι.Α.Ε. ή Α.Ε.Ν. ή πρώην Α.Δ.Σ.Ε.Ν. το
28ο έτος της ηλικίας τους (δηλ. να έχουν γεννηθεί από 01-01-83 και μετά), ενώ οι δε
κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το 26ο έτος της ηλικίας τους
(δηλ. να έχουν γεννηθεί από 01-01-85 και μετά).
δ) Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασία κειμένων, ii)
υπολογιστικά φύλλα, iii) υπηρεσίες διαδικτύου.
ε) Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, που διαπιστώνονται από την αρμόδια
υγειονομική επιτροπή κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2002 (Α΄
109) για τη σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών των Μονίμων
Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα Π.Δ.
53/2003 (Α΄ 59), 207/2007 (Α΄ 233) και 54/2010 (Α΄ 93).
Ειδικά καθορίζεται ότι οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον
1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,60 μ., αμφότεροι χωρίς υποδήματα και ο Δείκτης
Μάζας Σώματός τους (ΔΜΣ), δηλαδή το πηλίκο του σωματικού βάρους του/της
υποψηφίου σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους του/της σε μέτρα, για μεν
τους άνδρες πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων «19-27», για δε τις γυναίκες, εντός
των ορίων «18-25».
στ) Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Δεν έχουν
δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό όσοι για λόγους συνείδησης αρνούνται να
εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις σύµφωνα µε τη νοµοθεσία [αρθ.5965 του Ν. 3421/2005 (Α' 302), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει].
ζ) Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση µίας ξένης γλώσσας, αγγλικής ή γαλλικής ή
γερµανικής ή ιταλικής ή ισπανικής.
η) Να µην έχουν καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθµό:
i) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης κακουργήµατος σε οποιαδήποτε ποινή.
ii) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης των αδικηµάτων: ανυποταξίας, λιποταξίας,
προσβολής του πολιτεύµατος, προδοσίας της χώρας, προσβολής κατά της
πολιτειακής εξουσίας, προσβολής κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών
δικαιωµάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, ψευδορκίας, ψευδούς καταµήνυσης,
ψευδούς ανωµοτί κατάθεσης, ανθρωποκτονίας (εκτός της προερχοµένης από
αµέλεια), επαιτείας, αλητείας, καταπίεσης, περί ναρκωτικών, λαθρεµπορίας,
παράνοµης αλιείας, κλοπής, υπεξαίρεσης (κοινής και στην Υπηρεσία), εκβίασης,
απάτης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας ή δωροληψίας, απιστίας περί την Υπηρεσία,
παράβασης καθήκοντος, συκοφαντικής δυσφήµησης, οποιοδήποτε κατά της
γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
iii) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης οποιουδήποτε άλλου εγκλήµατος από δόλο σε
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ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών µηνών.
θ) Να µη διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι για τα παραπάνω αδικήµατα.
ι) Να µην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωµάτων έστω και αν έχει λήξει
ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.
ια) Να µη τελούν υπό στερητική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική), είτε
υπό επικουρική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική), είτε υπό συνδυασµό
των δύο προηγουµένων.
2. Υποψήφιοι, που έχουν παραπεµφθεί σε δίκη, µπορούν να συµµετάσχουν στις εξετάσεις,
αλλά δεν κατατάσσονται στο Σώµα αν µέχρι την προκαθορισµένη ηµεροµηνία κατάταξης
των επιτυχόντων στη Σχολή δεν έχει εκδοθεί αµετάκλητη αθωωτική απόφαση.
Ο όρος καταδίκη περιλαµβάνει και την καταδίκη σε σωφρονισµό για τα παραπάνω
εγκλήµατα.
Σηµειώνεται ότι η απονοµή χάριτος δεν αίρει το κώλυµα του υποψηφίου από ποινική
καταδίκη, εφόσον µέχρι την τελευταία ηµέρα υποβολής των αιτήσεων δεν έχει εκδοθεί το
κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγµατος Π.Δ. που αίρει το σχετικό κώλυµα.
Περί αναστολής εκτέλεσης ποινής υπό όρο ισχύουν τα ορισθέντα στα άρθρα 99-104 του
Ποινικού Κώδικα.
3. Τα προσόντα και η έλλειψη κωλυµάτων των υποψηφίων, πλην όσων ορίζονται
διαφορετικά στην παρούσα, πρέπει να συντρέχουν κατά την ηµεροµηνία εκπνοής της
προθεσµίας υποβολής των δικαιολογητικών.

5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1. Όσοι/ες έχουν τα προσόντα των παραγράφων 3 και 4 της παρούσας και επιθυμούν να
καταταγούν ως Δόκιμοι Υπαξιωματικοί Λ.Σ. υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Αίτηση συμμετοχής (ως επισυναπτόμενο Υπόδειγμα Ι).
β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ή αντίγραφο Τίτλου Σπουδών:
(i) οι προερχόμενοι από ΙΑΕ, ΑΕΝ ή πρώην ΑΔΣΕΝ επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ή
αντίγραφο του αντίστοιχου πτυχίου ή του σχετικού πιστοποιητικού σπουδών ή σχετικής
βεβαίωσης των οικείων σχολών ΙΑΕ και ΑΕΝ ή πρώην ΑΔΣΕΝ στα οποία να αναγράφεται ο
γενικός βαθμός του πτυχίου.
Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο
αριθμό, πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή
αριθμητικό βαθμό.
Σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται επίσημη μετάφρασή
του και πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΙΤΕ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., για την ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου και αντιστοιχία της βαθμολογικής
κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα ημεδαπών τίτλων.
Γίνεται δεκτό, μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών και πιστοποιητικό
ή βεβαίωση στα οποία να αναγράφεται ο γενικός βαθμός πτυχίου από τη Γραμματεία της
οικείας σχολής ότι ο υποψήφιος έχει επιτύχει στα προβλεπόμενα μαθήματα και έχει
ολοκληρώσει τις σπουδές του.
(ii) οι προερχόμενοι από δευτεροβάθμια εκπαίδευση επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ή
αντίγραφο του αντίστοιχου απολυτήριου τίτλου ή αποδεικτικού απολύσεως.
Προκειμένου για τίτλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής μη τεχνικής ή μη
επαγγελματικής εκπαίδευσης, απαιτείται και βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση
του Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και για τίτλους τεχνικής και
επαγγελματικής εκπαίδευσης αλλοδαπής πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της Επιτροπής
Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.).
Επιπλέον για όλους τους τίτλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής απαιτείται και
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βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμού σε εικοσάβαθμη κλίμακα από την αρμόδια Διεύθυνση του
Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
γ) Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
δ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητάς τους (2 όψεις).
ε) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι έχουν όλα τα προσόντα που
αναφέρονται στην προκήρυξη, καθώς και ότι τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι
αληθή. Στην ίδια δήλωση αναφέρουν αν υπάγονται σε ευεργετική διάταξη και αν επιθυμούν να
κάνουν χρήση του συγκεκριμένου ευεργετήματος.
στ) Οι υποψήφιοι που θα δηλώσουν ότι υπάγονται σε ευεργετικές διατάξεις της παρ. 2 της
παρούσας, υποβάλουν επιπρόσθετα και τα δικαιολογητικά που καθορίζονται παρακάτω στην
περ. 3 της παρούσας παραγράφου.
ζ) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν υποβάλει άλλη αίτηση
για την ίδια προκήρυξη.
η) Οι υποψήφιοι ειδικοτήτων αντίστοιχο αποδεικτικό.
θ) Για την απόδειξη γνώσης ξένης γλώσσας επιπέδου αρίστου, πολύ καλού και καλού,
υποβάλουν επικυρωμένους τους αντίστοιχους τίτλους ως κατωτέρω:
1. Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2)
αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ
50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως
αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1
του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ
115/9.6.2006/τ.Α’», ως εξής:
α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999,
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
ή
β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή
MICHIGAN
ή
γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη)
ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον
είναι πιστοποιημένοι ή
αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις
και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο.
Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται
βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα
πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν
έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική , είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της
αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο
επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι
η Αγγλική
Βάσει των ανωτέρω γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού
γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2) :
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου
CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου του
CAMBRIDGE.
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• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το
University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British
Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7,5 και άνω .
• CERTIFICATE
MICHIGAN.

OF

PROFICIENCY

IN

ENGLISH

του

Πανεπιστημίου

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATIONτου EDEXCEL.
• 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 αθροιστικά
για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN
INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN
INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για
την απόδειξη της άριστης γνώσης).
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework
equivalent level C2).
• ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level
C2).
• Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU –
CELP) : CEF C2.
• Test of Interactive English, C2 Level.
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του
CAMBRIDGE.
•
BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου του
CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το
University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British
Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 6 έως 7.
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το
University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATIONτου EDEXCEL.
• 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 αθροιστικά για
την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN
INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN
INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για
την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).
• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC
AMERICAN
UNIVERSITY
(Manchester,
ΝΗUSA)
και
της
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.
• ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC),
βαθμολογία
από
785
έως
900
του
EDUCATIONAL
TESTING
SERVICE/CHAUNCEY, USA.
• EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1).
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework
equivalent level C1).
• ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level
C1).
• Test of Interactive English, C1 + Level.
• Test of Interactive English, C1 Level.
(γ) Καλή γνώση (Β2) :
• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου του
CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το
University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British
Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5 έως 5,5.
•BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το
University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).
• (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY
Πανεπιστημίου MICHIGAN.

IN ENGLISH του

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE
COMMUNICATION- του EDEXCEL.
•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) -COMMUNICATOR9
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(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY &
GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - και
CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL COMMUNICATOR - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής
γνώσης).
•TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC)
βαθμολογία
από
505
έως
780
του
EDUCATIONAL
TESTING
SERVICE/CHAUNCEY, USA.
• EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2).
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework
equivalent level B2).
• ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level
B2).
• Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU –
CELC) : CEF B2.
• Test of Interactive English, B2 + Level.
• Test of Interactive English, B2 Level.
Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την
απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:
(i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο
πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική
αρχή
ή
(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε
περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο
πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο
αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.
2. Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2)
αποδεικνύεται, ως εξής:
(α)

Άριστη γνώση (Γ2/C2) :
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE.
• Πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION LETTRES ή DALF C2.
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• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II)
[Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώματος ήταν: DIPLOME D’ ETUDES
FRANCAISES (SORBONNE II).
• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME
DEGRE).
• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes
(ISLV),
Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C2
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης.
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο μέχρι το 1996).
• DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή DALF C1.
• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I).
• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes
(ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C1
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPÉRATIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης.
(γ) Καλή γνώση (Β2) :
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2.
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996).
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2.
• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes
(ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο Β2
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL του Πανεπιστημίου Γενεύης.
Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στην
παρούσα, απαιτείται βεβαίωση από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο ΑθηνώνΥπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού .
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3. Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2)
αποδεικνύεται, ως εξής:
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2) :
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• Πιστοποιητικό
GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), του
Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe.
• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου LudwigMaximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe .
• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστιτούτου Goethe .
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• GOETHE – ZERTIFIKAT C1 του Ινστιτούτου Goethe.
• ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (μέχρι τον Μάιο 2007) του
Ινστιτούτου Goethe.
• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Ινστιτούτου Goethe.
• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH.
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.
(γ) Καλή γνώση (Β2) :
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• GOETHE – ZERTIFIKAT B2 του Ινστιτούτου Goethe.
• ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe.
• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) B2 MITTELSTUFE DEUTSCH.
•ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.
4. Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2)
αποδεικνύεται ως εξής:
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2) :
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
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• DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA.
• DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA .
• DIPLOMA DI TRADUTTORE
TRADUTTORE.

ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI

•CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5
(CELI 5) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE του Πανεπιστημίου
Γενεύης.
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου
Αθήνας).
•DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού
Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης).
• CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4
(CELI 4) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO του Πανεπιστημίου Γενεύης.
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή P.L.I.D.A. D (έως το 2003) ή
P.L.I.D.A. C (έως το 2003) .

P.L.I.D.A. C1 ή

(γ) Καλή γνώση (Β2) :
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
•CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3
(CELI 3) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου
Θεσσαλονίκης).
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE του Πανεπιστημίου Γενεύης.
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003).
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5. Η γνώση της Ισπανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2)
αποδεικνύεται, ως εξής:
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2) :
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL.
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR)
(Ministry of Education).
• CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS
(Ministry of Education).
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS).
(γ) Καλή γνώση (Β2) :
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003 .
• DIPLOMA DE
INTERMEDIO).

ESPANOL

COMO

LENGUA

EXTRANJERA

(NIVEL

• DIPLOMA DELE BASICO DE ESPANOL (Ministry of Education).
Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα.
Επίσης:
α) Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:
(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και
Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,
(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε
αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 ,
(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.
β) Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της
αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον
φοίτησης.
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Οι υπό στοιχείο α(iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται
επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία
ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή από την αρμόδια Διεύθυνση του
Υπουργείου Παιδείας, Δία Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν
λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης
ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.
Σημείωση:
α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι
σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.
β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου
αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.
Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (π.δ
347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν
επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε
η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.
ι) Πτυχίο ή Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό Πληροφορικής ή γνώσης Η/Υ ή Δίπλωμα Αξιωματικού
Εμπορικού Ναυτικού (Γ΄ τάξης) και πτυχίο ΑΕΝ.
Επίσης η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β)
υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, αποδεικνύεται ως εξής:
1) είτε με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από
φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ).
Μέχρι σήμερα έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ., με σχετικές πράξεις του, οι
παρακάτω φορείς, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία πιστοποίησης:
α) ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006),
β) Vellum Global Educational Services S.A. (22.2.2006),
γ) Infotest (22.2.2006)
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αλλαγή ονομασίας της
ΙCT Hellas Α.Ε.)
ε) ΚΕΥ-CERT (5.4.2006)
στ) ACTA Α.Ε. (17.5.2006)
ζ) I SKILLS A.E. (14.9.2007)
η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ (18-12-2007) ή
ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ (Με την αριθ.Γ/12485/21.5.2009 πράξη
μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ)
θ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
(30-9-2009)
Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς είναι τα εξής:
α) ECDL Eλλάς Α.Ε.
• ECDL Core Certificate
• ECDL Start Certificate
• ECDL Progress Certificate
β) Vellum Global Educational Services S.A.
• Cambridge International Diploma in IT Skills
• Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency
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γ) Infotest
• Internet and Computing Core Certification (IC3)
• Microsoft Office Specialist (MOS)
• Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert)
• Infotest Certified Basic User (ICBU) (τα πιστοποιητικά μπορούν να περιέχουν
οποιονδήποτε συνδυασμό των ενοτήτων << Επεξεργασία Κειμένου>>, <<Υπολογιστικά
Φύλλα>>, <<Υπηρεσίες Διαδικτύου>>, <<Παρουσιάσεις>> και <<Βάσεις Δεδομένων>>)
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ή 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)
ζ) I SKILLS A.E.
• Basic I.T. Standard
• Basic I.T. Thematic
• Basic I.T. Core
η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ TELEFOS CERT ΕΠΕ
• Basic Skills ή Infocert Basic Skills (25. 6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
• Basic ή Infocert Basic (25. 6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
• Integration Skills ή Infocert Integration Skills (25. 6.2008 αλλαγή
ονομασίας τίτλου)
θ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
• Basic Office
Η ισχύς των πιστοποιητικών των παραπάνω φορέων, τα οποία εκδόθηκαν μετά την
ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον ΟΕΕΚ μέχρι και 31/12/2008, παρατείνεται έως
31/12/2011.
Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κλπ) δεν
γίνονται δεκτά.
Γίνονται επίσης δεκτά μέχρι 31.12.2011 πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία
χορηγήθηκαν από τους παραπάνω φορείς (α έως δ) μέχρι και την ημερομηνία
πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ., (Σχετική πράξη Ο.Ε.Ε.Κ. Γ/23866/27.10.2010) με
την εξής ονομασία:
α) ECDL από την εταιρεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Π.Υ.
β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF
CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum Global Educational Services).
γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft),εταιρεία Infotest (πρώην
TECHNOPLUS) και
δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT
Hellas Α.Ε.).
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2) είτε με τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί
αναφέρονται κατωτέρω.
3) είτε με τίτλους σπουδών, βασικούς ή /και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και
Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι
οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή
κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά
μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών
είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε), είτε Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού
τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά.
4) οι υποψήφιοι αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ ακόμη και με μόνη την
υποβολή βεβαιώσεων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες πιστοποιείται ότι
παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4)
εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατά την εκτίμηση του τμήματος εμπίπτουν στην
περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ.
Διευκρινίζεται ότι τίτλοι σπουδών ανώτερης αλλά και κατώτερης κατηγορίας από την
κατηγορία για την οποία υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος , εφόσον πληρούν και τις λοιπές
προυποθέσεις εγκυρότητας , γίνονται δεκτοί , δεδομένου ότι αφενός οι εν λόγω τρόποι
απόδειξης προβλέπονται από το προσοντολόγιο, αφετέρου οι σχετικοί τίτλοι και βεβαιώσεις
υποβάλλονται για την απόδειξη της γνώσης Η/Υ και όχι για τη διεκδίκηση θέσης ανώτερης ή
κατώτερης κατηγορίας της προκηρυσσόμενης.
5) γίνονται επίσης δεκτά πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον
ΟΕΕΚ, κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης Γνώσεων
Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο Οργανισμός. Τα πιστοποιητικά αυτά
ισχύουν για τρία (3) έτη από την έκδοσή τους. Η ισχύς των πιστοποιητικών που εκδόθηκαν
από τον ΟΕΕΚ μέχρι και 31/12/2008 παρατείνεται έως 31/12/2011.
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΡΙΤΟΒΑθΜΙΑΣ – ΜΕΤΑΔ/ΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
(όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6,14 και 19 του Π.Δ 50/2001 όπως ισχύει)
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
-

Πληροφορικής
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής
Επιστήμης Υπολογιστών
Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών
Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων
Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών
Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
Ηλεκτρονικής και Μηχανικoύ Υπολογιστών
Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοιατρική
Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
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-

Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)
Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων
Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
-

-

Πληροφορικής
Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
- Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
- Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων
- Βιομηχανικής Πληροφορικής
- Πληροφορικής και Επικοινωνιών
- Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας
- Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών
- Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης
- Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
- Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
- Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία
Διαχείρισης Πληροφοριών
ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής.
ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα
Πληροφορικής, ή
Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου :
i) Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής - Δικτύων Η/Υ,
ii)Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών
Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα,
Απολυτήριος τίτλος :
i) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου,
ii) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου, ή
iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής.
ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή
αλλοδαπής.

ια) Για όσους ανήκουν στις Ειδικές Δυνάμεις και στους Υποβρύχιους Καταστροφείς εκ των
Ενόπλων Δυνάμεων, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, ότι έχουν λάβει γνώση
ότι θα φοιτήσουν σε Ειδικά Σχολεία και θα υπηρετήσουν σε Υπηρεσίες της Ειδικότητάς τους
τουλάχιστον επί δεκαετία εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν.
ιβ) Βεβαίωση ιατρού ειδικότητας Ορθοπεδικού (Ιδιώτη ή Δημοσίου), στην οποία θα
πρέπει να αναγράφεται-βεβαιώνεται απαραιτήτως ότι ο/η υποψήφιος/α: (Επώνυμο,
Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Α.Δ.Τ)
«Υψομετρήθηκε την …………. (ημερομηνία) και διαπιστώθηκε ότι έχει ανάστημα…….
(σε εκατοστά)».
ιγ) Όσοι υπηρέτησαν στις Ένοπλες Δυνάμεις και απολύθηκαν ως Έφεδροι Αξιωματικοί –
Ανθυπασπιστές ή Αρχιλοχίες – Επιλοχίες – Λοχίες ή Δεκανείς να προσκομίσουν αντίστοιχο
πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄.
ιδ) Οι υποψήφιοι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κάτοχοι Διπλώματος
Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ,
ειδικοτήτων, ομάδας υγείας του τομέα υγείας, ή ομάδας πληροφορικής του τομέα
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πληροφορικής-τηλεπικοινωνιών-δικτύων,
ή
ομάδας
οικονομικών
του
τομέα
χρηματοπιστωτικών & διοικητικών υπηρεσιών, ή ομάδων ηλεκτρονικών ή μηχανολογίας ή
ηλεκτρολογίας του τομέα μηχανολογίας-ηλεκτρολογίας-ηλεκτρονικών, προσκομίζουν
επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του εν λόγω Διπλώματος, που θα συνοδεύεται απαραιτήτως
και από τη Βεβαίωση του ΟΕΕΚ που αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος.
2. Για την επικύρωση τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, ισχύουν τα ακόλουθα:
(α) Της αλλοδαπής
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την προκήρυξη
πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.
Οι ανωτέρω τίτλοι υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε
αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο
το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Οι ως άνω τίτλοι,
πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, όταν προσκομίζονται σε φωτοτυπία μη επικυρωμένη από την
αρχή που τους εξέδωσε, επικυρώνονται μόνο από δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα
ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και
τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών
ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο
ερμηνέα διορισμένο βάσει του ν.148/26−12−1913/1−2−1914.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου
περί τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που
προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι
προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους
νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των
τίτλων. Εάν όμως προσκομίζονται τα πρωτότυπα των τίτλων ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών,
αρκεί η προσκόμιση απλού φωτοαντιγράφου της μεταφράσεως αυτών, η ακρίβεια του
περιεχομένου της οποίας επικυρώνεται με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8
παρ. 4 ν. 1599/1986.
(β) Της ημεδαπής
αα) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής (έγγραφα που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια της Εθνικής
έννομης τάξης, προερχόμενα από ημεδαπές διοικητικές αρχές ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής
Αστυνομίας, όπως τίτλοι σπουδών– άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λ.π.),
υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του
ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν
έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Η επικύρωση γίνεται από
οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή τις Υπηρεσίες της
Ελληνικής Αστυνομίας ή δικηγόρο ή συμβολαιογράφο.
Ο υποψήφιος μπορεί επίσης να υποβάλει αντίγραφα δημοσίων εγγράφων που ζητούνται με την
προκήρυξη, συνοδευόμενα όμως απαραιτήτως με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 ν.
1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει
αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του.
Τα επικυρωμένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή, καθώς
και τα απλά αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή που συνοδεύονται από την
κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.2690/1999 και παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων,
γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη Διοίκηση, όπως τα πρωτότυπα.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/27928/13.10.2008 Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 2171/τ.
Β΄/22.10.2008, τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που απονέμονται απ’ όλες τις βαθμίδες
εκπαίδευσης ιδιωτικών φορέων, μετά την επικύρωσή τους από τις οικείες Περιφερειακές
Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια
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βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα
Κ.Ε.Π., χωρίς να απαιτείται προσθέτως η επικύρωσή τους από δικηγόρο.
ββ) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής (δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από δημόσιες αρχές της
ημεδαπής, όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις ιδιωτών εργοδοτών κ.λ.π.)
υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε αντίγραφα συνοδευόμενα με υπεύθυνη δήλωση κατά το
άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα
που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του.
Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην
αίτηση συμμετοχής του στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων πρέπει να υφίστανται κατά την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
3. Οι υποψήφιοι που ανήκουν στις Ευεργετικές Διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2
της παρούσας, εφόσον δηλώνουν ότι επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού ευεργετήματος
υποβάλουν απαραιτήτως και τα ακόλουθα, κατά περίπτωση συμπληρωματικά
δικαιολογητικά:
1. Πολύτεκνοι και τα τέκνα τους: Πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων
Ελλάδος.
2. Γονείς τριών τέκνων και τα τέκνα τους : Πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης του δήμου ή της κοινότητας, που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η
συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την κατά νόμο κτήση της ιδιότητας του τρίτεκνου γονέα ή
τέκνου τρίτεκνης οικογένειας (άρθρο 3, Ν. 3454/06).
Εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται επιπλέον:
α) Σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις
εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης,
πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω αναπηρία.
β) Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας του ίδιου του
υποψηφίου ή του τέκνου ή αδελφού του υποψηφίου, ανάλογα με την περίπτωση, βεβαίωση
αναγνωρισμένης τριτοβάθμιας σχολής πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και
αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής από την οποία να
προκύπτει το χρονικό διάστημα σπουδών.
γ) Σε περίπτωση που αδελφός του υποψηφίου, ανάλογα με την
περίπτωση, διανύει την στρατιωτική του θητεία, βεβαίωση των αρμόδιων αρχών.
δ) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του
γάμου των γονέων υποψηφίων ή διαζύγιο ή διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή
περισσότερα από τα τέκνα έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους, ο γονέας που
συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία
(επικυρωμένα αντίγραφα των δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων) από τα οποία να
αποδεικνύεται ότι έχει αποκτήσει ή διατηρεί την γονική μέριμνα και επιμέλεια των ως άνω
τέκνων.
3. Τα τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου καθώς και αναπήρων ή
θυμάτων ειρηνικής περιόδου του προσωπικού Λ.Σ. που είναι στην ενέργεια ή έχει
συνταξιοδοτηθεί για το λόγο αυτό:
(i)Βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ότι η
οικογένεια του υποψηφίου συνταξιοδοτείται για τον ανωτέρω λόγο ή Υπεύθυνη Δήλωση του
άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του συνταξιοδοτούμενου, στην οποία αναφέρεται ο αριθμός, η
χρονολογία έκδοσης και το όργανο που εξέδωσε την πράξη συνταξιοδότησης, μαζί με το
απόκομμα της επιταγής καταβολής της σύνταξης κατά τον τελευταίο, πριν από την υποβολή
της δήλωσης, μήνα.
(ii) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την
οικογενειακή τους κατάσταση ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86.
4. Τα τέκνα αναγνωρισμένων ως αγωνιστών Εθνικής Αντίσταση, βάσει
της ισχύουσας νομοθεσίας κατά το χρόνο έκδοσης της παρούσας:
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(i) Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Εφέδρων Πολεμιστών
Αναπήρων, Θυμάτων και Αγωνιστών (ΔΕΠΑΘΑ) ή οικείας Νομαρχίας ότι ο πατέρας ή η
μητέρα του υποψηφίου έχει αναγνωριστεί ως αγωνιστής Εθνικής Αντίστασης.
(ii) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την
οικογενειακή τους κατάσταση ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86.
5. Τέκνο αποβιώσαντος στρατιωτικού Λ.Σ. κατά την εκτέλεση
διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας αυτής:
(i)Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης του πρώην Υπουργείου
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής .
(ii)Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την
οικογενειακή τους κατάσταση ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86.
(iii) Βεβαίωση της αρμόδιας διεύθυνσης του πρώην Υπουργείου
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής ότι ο εν χηρεία γονέας δεν υπηρετεί
ως Λιμενοφύλακας ή ως Διοικητικός υπάλληλος με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο πρώην
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής (πρώην ΥΕΝ) ή στα
εποπτευόμενα από αυτό ΝΠΔΔ ένεκα των ευεργετικών διατάξεων που παρέχονται στον
«Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (άρθρο 6, Ν. 3079/02)».
6. Τέκνο στρατιωτικού Λ.Σ. ο οποίος καθίστανται ανάπηρος συνεπεία
τραυματισμού ή ασθενείας σε ποσοστό άνω του εξήντα επτά τοις εκατό (67%) κατά την
εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.
(i) Η συνδρομή των προϋποθέσεων και των αιτιών την
αναπηρίας στρατιωτικού Λ.Σ. προκύπτει από πόρισμα Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.
(Αντίγραφο πορίσματος ΕΔΕ ή σχετική βεβαίωση από ΔΠΛΣ).
(ii) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την
οικογενειακή τους κατάσταση ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86.
4. Οι υποψήφιοι/ες των παρακάτω περιπτώσεων πρέπει να προσκομίσουν απαραιτήτως και
τα ακόλουθα συμπληρωματικά δικαιολογητικά:
α) Ειδικότητες αποκτηθείσες στις Ένοπλες Δυνάμεις : Οι υποψήφιοι θα
προσκομίζουν πέραν των λοιπών δικαιολογητικών πιστοποιητικό στρατολογικής
κατάστασης τύπου Α΄ και αποδεικτικό των συγκεκριμένων ειδικοτήτων από τις Ένοπλες
Δυνάμεις (εφόσον απονέμεται) από το οποίο να προκύπτει ότι υπηρέτησαν στις Ε.Δ. μέχρι την
απόλυσή τους με την ειδικότητα αυτή, που θα περιλαμβάνεται στις επισήμως απονεμόμενες
ειδικότητες στις Ένοπλες Δυνάμεις.
β) Ειδικότητες Μουσικού: Οι υποψήφιοι θα προσκομίζουν πέραν των λοιπών
δικαιολογητικών και Δίπλωμα Ωδείου ή Μουσικής Σχολής για το συγκεκριμένο όργανο. Αν
δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τέτοιο Δίπλωμα ή δεν επαρκούν, οι θέσεις θα καλυφθούν από
υποψήφιους κατόχους Πτυχίου Ωδείου ή Μουσικής Σχολής του συγκεκριμένου οργάνου.
Τα ανωτέρω Διπλώματα ή Πτυχία πρέπει να είναι επίσημα θεωρημένα από το Υπουργείο
Πολιτισμού, με εξαίρεση το όργανο σαξόφωνο που δεν συμπεριλαμβάνονται στο Β.Δ. της 11 ης
Νοεμβρίου 1957 (Α΄ 229).
Σε περίπτωση ομοίων τίτλων, για την επιλογή των υποψηφίων λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός
αριθμός μορίων τους.
5. Όπου απαιτείται η υποβολή πολλών υπεύθυνων δηλώσεων του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
για βεβαίωση γεγονότων ή καταστάσεων, κατά τα ανωτέρω, είναι δυνατό οι δηλώσεις αυτές να
περιληφθούν σωρευτικά σ’ ένα έντυπο δήλωσης του νόμου αυτού.
6. Η Υπηρεσία θα πραγματοποιήσει επαλήθευση της γνησιότητας όλων των δικαιολογητικών
των εισαγομένων στη Σχολή. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι χρησιμοποιήθηκαν πλαστά ή
αναληθή δικαιολογητικά οι υποψήφιοι θα διαγράφονται από τον πίνακα εισαγομένων ή αν
έχουν εισαχθεί θα αποβάλλονται. Η αποδεδειγμένη υποβολή αναληθών ή πλαστών
δικαιολογητικών επιφέρει και ποινικές κυρώσεις στον υποβάλλοντα.
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6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1. Τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν από 5-8-2011 ημέρα Παρασκευή έως και 9-92011 ημέρα Παρασκευή,
α) είτε στη Σχολή Λιμενοφυλάκων (για την περιοχή του Κ.Λ. Πειραιά) σε
Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών που συγκροτείται με Απόφαση του
Αρχηγού Λ.Σ. και αποτελείται από Αξιωματικούς Λ.Σ.,
β) είτε στα κατά τόπους Κεντρικά Λιμεναρχεία ή Λιμεναρχεία ή
Υπολιμεναρχεία (πλην Κ.Λ. Πειραιά) σε τριμελείς Επιτροπές που συγκροτούνται με Ημερήσια
Διαταγή του Λιμενάρχη και στις οποίες ανατίθεται η παραλαβή, ο έλεγχος σε πρώτο βαθμό
των αιτήσεων και των συνημμένων σε αυτές δικαιολογητικών και η διαβίβασή τους στην
Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών της Σχολής Λιμενοφυλάκων.
Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η υποβολή των δικαιολογητικών ταχυδρομικά.
2. Έργο της Επιτροπής Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών της Σχολής Λιμενοφυλάκων
είναι:
α) η παραλαβή και ο έλεγχος όλων των αιτήσεων και των συνημμένων σε αυτές
δικαιολογητικών, που υποβάλλονται σε αυτή από τους υποψηφίους,
β) ο έλεγχος όλων των αιτήσεων και των συνημμένων σε αυτές δικαιολογητικών των
υποψηφίων που αποστέλλονται σύμφωνα με τα ανωτέρω από τις Λιμενικές Αρχές.
γ) η παράδοση όλων των αιτήσεων και δικαιολογητικών στην Επιτροπή/ές Τελικού Ελέγχου
Δικαιολογητικών, καθώς και ειδικού πρακτικού στο οποίο θα περιλαμβάνονται αυτοί των
οποίων κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά τους δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις-απαιτήσεις της προκήρυξης, αιτιολογώντας πλήρως τους λόγους.
3. Με Απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ συγκροτούνται:
α) Επιτροπή/ές Τελικού Ελέγχου (ανάλογα με το πλήθος των υποψηφίων) αποτελούμενη από
Αξιωματικούς Λ.Σ για τη διενέργεια τελικού ελέγχου των δικαιολογητικών όλων των
υποψηφίων.
Η εν λόγω Επιτροπή μετά το πέρας των εργασιών της συντάσσει Πίνακα με αυτούς των
οποίων τα δικαιολογητικά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις-απαιτήσεις της προκήρυξης,
αιτιολογώντας πλήρως τους λόγους και οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο
διαγωνισμό. Σχετική ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος –
Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), καθώς και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του
Αρχηγείου του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ (Aκτή Βασιλειάδη, Πειραιάς).
β) ομάδα εργασίας για τη μηχανογραφική καταχώρηση και επεξεργασία των αιτήσεων των
υποψηφίων.
4. Ακολουθεί μηχανογραφική καταχώριση των αιτήσεων και αντιπαραβολή των
μηχανογραφικών καταστάσεων με τις αιτήσεις των υποψηφίων, από την/τις Επιτροπή/ές
Τελικού Ελέγχου για την επιβεβαίωση της ακρίβειας των εισαχθέντων στοιχείων.
7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1. Η αξιολόγηση και ο καθορισμός της σειράς κατάταξης των υποψηφίων από ιδιώτες
πτυχιούχους Ι.Α.Ε. και Α.Ε.Ν ή πρώην ΑΔΣΕΝ πραγματοποιείται μηχανογραφικά και
προσδιορίζεται από το βαθµό του τίτλου σπουδών τους ο οποίος πολλαπλασιάζεται επί τον
συντελεστή χίλια (1000) και ελέγχεται µέχρι χιλιοστού της µονάδας.
2. Η αξιολόγηση και ο καθορισμός της σειράς κατάταξης των υποψηφίων από ιδιώτες
απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιείται μηχανογραφικά και
προσδιορίζεται από το βαθµό του απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ο οποίος
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πολλαπλασιάζεται επί τον συντελεστή χίλια (1000) και ελέγχεται µέχρι χιλιοστού της
µονάδας.

3. α) Στα ανωτέρω μόρια των παραγράφων 1 και 2 προστίθενται χίλια (1000) μόρια για
όσους κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που αποδεικνύει την άριστη γνώση μίας
ξένης γλώσσας. Όσοι κατέχουν τίτλους σπουδών που αποδεικνύουν την άριστη γνώση
επιπλέον ξένων γλωσσών, λαμβάνουν επιπρόσθετα επτακόσια (700) μόρια για κάθε μία εξ
αυτών.
Σε όσους κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που αποδεικνύει την πολύ καλή γνώση
μίας ξένης γλώσσας προστίθενται πεντακόσια (500) μόρια. Όσοι κατέχουν τίτλους σπουδών
που αποδεικνύουν την πολύ καλή γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών, λαμβάνουν επιπρόσθετα
τριακόσια (300) μόρια για κάθε μία εξ αυτών.
Αν ο υποψήφιος κατέχει τίτλους γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας διαφόρων επιπέδων
λαμβάνεται υπόψη μόνο ο ανώτερος τίτλος.
β) Όσοι είναι κάτοχοι διπλώματος Πλοιάρχου ή Μηχανικού Α΄ ή Β΄ Τάξεως προέλευσης
ΑΕΝ ή πρώην ΑΔΣΕΝ λαμβάνουν επιπλέον χίλια (1000) μόρια ή οχτακόσια (800) μόρια
αντίστοιχα.
γ) Σε όσους υπηρέτησαν ως Έφεδροι Αξιωματικοί - Ανθ/στές ή Αρχιλοχίες – Επιλοχίες Λοχίες ή ως Δεκανείς και στους αντίστοιχους αυτών βαθμούς των Ενόπλων Δυνάμεων,
προστίθεται επιπλέον αριθμός μορίων ως εξής:
Έφεδροι Αξιωματικοί - Ανθ/στές: 1000 μόρια
Αρχιλοχίες – Επιλοχίες – Λοχίες: 800 μόρια
Δεκανείς: 500 μόρια.
δ) Όσοι από τους απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι και κάτοχοι Διπλώματος
Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ,
που θα συνοδεύεται απαραιτήτως και από τη Βεβαίωση του ΟΕΕΚ που αποτελεί αναπόσπαστο
παράρτημα του διπλώματος, ειδικοτήτων, ομάδας υγείας του τομέα υγείας, ή ομάδας
πληροφορικής του τομέα πληροφορικής-τηλεπικοινωνιών-δικτύων, ή ομάδας οικονομικών του
τομέα χρηματοπιστωτικών & διοικητικών υπηρεσιών, ή ομάδων ηλεκτρονικών ή
μηχανολογίας ή ηλεκτρολογίας του τομέα μηχανολογίας-ηλεκτρολογίας-ηλεκτρονικών,
λαμβάνουν επιπλέον χίλια (1000) μόρια.
4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων της περ. 1 της παρούσας παραγράφου, επιλέγεται ο
υποψήφιος που έχει το μεγαλύτερο βαθμό τίτλου σπουδών και σε περίπτωση ισοβαθμίας
υποψηφίων της περ. 2 της παρούσας παραγράφου, επιλέγεται ο υποψήφιος που έχει το
μεγαλύτερο βαθμό απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας
επιλέγεται ο υποψήφιος που έχει τη μεγαλύτερη ηλικία, σύμφωνα με την ημερομηνία γέννησής
του. Σε περίπτωση και νέας ισοβαθμίας θα διεξαχθεί κλήρωση από την Επιτροπή Κατάταξης
ενώπιον των ισοβαθμούντων υποψηφίων.
5. Για την επιλογή συγκροτείται, από τον Αρχηγό Λ.Σ τριμελής Επιτροπή Κατάταξης
αποτελούμενη από Αξιωματικούς Λ.Σ. Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί ο νεότερος των
Αξιωματικών. Η Επιτροπή Κατάταξης καταρτίζει Πίνακες Επιλογής κατά ειδικότητες όλων
των συμμετεχόντων και κατά φθίνουσα σειρά συνολικού αριθμού μορίων, οι οποίοι
αναγράφουν αναλυτικά τα μόρια κάθε υποψηφίου καθώς και την τυχόν υπαγωγή του σε
ευεργετικές διατάξεις, υπογράφονται από το Γραμματέα, τον Πρόεδρο και τα μέλη της
Επιτροπής και θεωρούνται από τον Αρχηγό Λ.Σ.
6. Οι ανωτέρω πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Αρχηγείου του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως με κατάθεσή της ή με αποστολή
συστημένης επιστολής απευθείας στο ΑΣΕΠ (παρ. 2 άρθρ. 2 ν. 3812/09), μέσα σε
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αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της
ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Επιπλέον η προθεσμία αυτή ορίζεται και αναφέρεται ρητώς τόσο στην οικεία καταχώριση
στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, όσο και στη σχετική
ανακοίνωση στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Η άσκηση ενστάσεως επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και πρέπει να περιέχει
συγκεκριμένους λόγους ακυρότητας κατά συγκεκριμένης πράξεως ή παραλείψεως.
Στην ένσταση επισυνάπτεται και παράβολο πενήντα (50) ευρώ που εκδίδεται από Δημόσιο
Ταμείο, άλλως η ένσταση δεν λαμβάνεται υπόψη. Το ΑΣΕΠ εξετάζει τις υποβληθείσες
ενστάσεις, αποφαίνεται επ’ αυτών και ενημερώνεται ο ενιστάμενος.
7. Η Επιτροπή Κατάταξης προβαίνει αν απαιτείται στις αναγκαίες διορθώσεις, σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην απόφαση του ΑΣΕΠ και στη συνέχεια καταρτίζει τους οριστικούς
Πίνακες Επιλογής, οι οποίοι υπογράφονται από το Γραμματέα, τον Πρόεδρο και τα μέλη της
Επιτροπής, θεωρούνται από τον Αρχηγό Λ.Σ. και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού
Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Αρχηγείου
του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.
8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΨΟΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ
& ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
1. Από την Επιτροπή Κατάταξης, καλείται από τις πρώτες κατά σειρά θέσεις επιτυχίας κάθε
μιας από τις υπάρχουσες περιπτώσεις, αριθμός υποψηφίων αυξημένος τουλάχιστον στο
διπλάσιο του αριθμού των προκηρυσσομένων θέσεων για κάθε κατηγορία και επιμέρους
ειδικότητα, προκειμένου οι υποψήφιοι αυτοί να υψομετρηθούν, να υποβληθούν σε
ψυχοτεχνική δοκιμασία, υγειονομικές εξετάσεις και να παραπεμφθούν στην Ανώτατη
Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ).
2. Ο συγκεντρωτικός Πίνακας Συμμετεχόντων-Καλουμένων αναρτάται στην ιστοσελίδα
του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και στον Πίνακα
Ανακοινώσεων του Αρχηγείου του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.
Για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής της υψομέτρησης, της ψυχοτεχνικής δοκιμασίας,
των υγειονομικών εξετάσεων και της παραπομπής στην ΑΝΥΕ, οι υποψήφιοι
ενημερώνονται με δική τους ευθύνη από τη Λιμενική Αρχή που υπέβαλαν τα
δικαιολογητικά τους ή από το Αρχηγείο Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. Σχετική ανακοίνωση αναρτάται
στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και στον Πίνακα
Ανακοινώσεων του Αρχηγείου του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.
3. Η υψομέτρηση διενεργείται από τριμελή Επιτροπή Αξιωματικών Λ.Σ, η οποία ορίζεται με
απόφαση Αρχηγού Λ.Σ.
Η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο οποίο αναγράφεται το μετρηθέν ύψος κάθε υποψηφίου
καθώς και ειδικό Πίνακα με τους υποψήφιους οι οποίοι δεν διαθέτουν τα ορισθέντα ανά φύλο
ελάχιστα όρια ύψους, καθώς και με τους υποψήφιους οι οποίοι δεν παρουσιάσθηκαν για
υψομέτρηση.
4. Όσοι δεν έχουν το απαιτούμενο ελάχιστο ύψος ή δεν παρουσιάσθηκαν για υψομέτρηση
σύμφωνα με το πρόγραμμα, αποκλείονται του διαγωνισμού. Ιδιαίτερη εξέταση υποψηφίου
αποκλείεται, πλην της περιπτώσεως ύπαρξης αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας και μόνο εντός
του χρονοδιαγράμματος διεξαγωγής της διαδικασίας Υψομέτρησης. Σχετική ανακοίνωση με
όσους καλούνται να συμμετάσχουν στην επόμενη διαδικασία ψυχοτεχνικής δοκιμασίας,
αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και στον
πίνακα ανακοινώσεων του Αρχηγείου Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.
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Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόβλημα επί της διαδικασίας και μόνο, αρμόδιος είναι ο
Πρόεδρος της οικείας Επιτροπής Υψομέτρησης.
5. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε κατάλληλη ψυχοτεχνική δοκιμασία από
Επιτροπή αρμόδιων Αξιωματικών που ορίζονται με Απόφαση Αρχηγού Λ.Σ. Οι υποψήφιοι θα
υποβληθούν σε γραπτή δοκιμασία (TEST Προσωπικότητας) και προφορική δοκιμασία
(συνέντευξη) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Με τις εξετάσεις αυτές ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες
καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η
αντίληψη και η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου.
6. Όποιος κρίνεται ακατάλληλος από την ψυχοτεχνική δοκιμασία ή δεν παρουσιάσθηκε
σύμφωνα με το πρόγραμμα αποκλείεται από το διαγωνισμό. Ιδιαίτερη εξέταση υποψηφίου
αποκλείεται, πλην της περιπτώσεως ύπαρξης αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας και μόνο εντός
του χρονοδιαγράμματος διεξαγωγής της διαδικασίας Ψυχοτεχνικής δοκιμασίας. Ανακοίνωση
με τα ονόματα όσων καλούνται να συμμετάσχουν στην επόμενη διαδικασία των υγειονομικών
εξετάσεων, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής
και στον πίνακα ανακοινώσεων του Αρχηγείου του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόβλημα επί της διαδικασίας και μόνο, αρμόδιος είναι ο
Πρόεδρος της οικείας Επιτροπής Ψυχοτεχνικής Δοκιμασίας.
7. Όσοι κρίνονται ικανοί στις ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, υποβάλλονται σε υγειονομικέςεργαστηριακές εξετάσεις και παραπέμπονται στην Ανωτάτη του Ναυτικού Υγειονομική
Επιτροπή (ΑΝΥΕ), η οποία αποφαίνεται για την υγειονομική τους καταλληλότητα. Όσοι δεν
παρουσιασθούν για υγειονομικές – εργαστηριακές εξετάσεις ή στην ΑΝΥΕ σύμφωνα με το
πρόγραμμα, αποκλείονται του διαγωνισμού. Ιδιαίτερη εξέταση υποψηφίου αποκλείεται, πλην
της περιπτώσεως ύπαρξης αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας και μόνο εντός του
χρονοδιαγράμματος διεξαγωγής της διαδικασίας Υγειονομικών εξετάσεων.
8. Η υγειονομική εξέταση των υποψηφίων Δοκίμων Υπαξιωματικών ενεργείται σύμφωνα με
το Π.Δ. 133/02 (Α΄ 109), όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 53/2003 (Α΄ 59), 207/2007 (Α΄ 233)
και 54/2010 (Α΄ 93).
9. Ανακοίνωση με τα ονόματα όσων καλούνται να συμμετάσχουν στην επόμενη διαδικασία
αθλητικών δοκιμασιών, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής και στον πίνακα ανακοινώσεων του Αρχηγείου του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.
10. Οι αποφάσεις της ΑΝΥΕ είναι μη αναθεωρήσιμες (Ν.Δ. 1327/73).
11. Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση των υγειονομικών εξετάσεων, ο αριθμός των
υποψηφίων δεν επαρκεί για την κάλυψη των προκηρυσσομένων θέσεων, καλείται εκ νέου και
κατά σειρά επιτυχίας ανά κατηγορία-ειδικότητα, συμπληρωματικός αριθμός υποψηφίων,
διπλάσιος του προς κάλυψη κενού αριθμού.
12. Οι επιτυχόντες στη Σχολή θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωσή τους, στην οποία θα
δηλώνουν ότι για να φοιτήσουν στη Σχολή θα υποβληθούν σε έλεγχο για χρήση
απαγορευμένων ουσιών. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα είναι επώνυμα και θα
διασφαλίζονται απόλυτα ως προσωπικά δεδομένα. Η διαπίστωση θετικού δείγματος θα
έχει σαν συνέπεια την απομάκρυνσή τους.
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9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ
1. Όσοι κριθούν «Κατάλληλοι» από την ΑΝΥΕ, υποβάλλονται σε αθλητική δοκιμασία
ενώπιον της Επιτροπής Αθλητικής Δοκιμασίας, που συγκροτείται με Απόφαση Αρχηγού Λ.Σ,
σύμφωνα με πρόγραμμα που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής και στον πίνακα ανακοινώσεων του Αρχηγείου του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, ως εξής:
α) Στην ελεύθερη κολύμβηση σε απόσταση 50 μέτρων σε χρόνο δύο (02) λεπτών (μία
προσπάθεια). Όσοι κολυμπούν την απόσταση αυτή σε χρόνο μεγαλύτερο ή αδυνατούν να
κολυμπήσουν θεωρούνται ότι απέτυχαν και αποκλείονται από το διαγωνισμό.
Ειδικά οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις ειδικότητες Ειδικών Δυνάμεων ή Υποβρύχιων
Καταστροφέων εκ των Ενόπλων Δυνάμεων, θα δοκιμασθούν σε ελεύθερη κολύμβηση
απόστασης 100μ. σε χρόνο δύο (02) λεπτών (μία προσπάθεια) και όσοι κολυμπούν την
απόσταση αυτή σε χρόνο μεγαλύτερο ή αδυνατούν να κολυμπήσουν θεωρούνται ότι απέτυχαν
και αποκλείονται από τον διαγωνισμό.
Η Επιτροπή μετά το πέρας της δοκιμασίας κολύμβησης συντάσσει Πρακτικό με τα
αποτελέσματα, στο οποίο ειδικά για όσους απέτυχαν αναγράφεται η πλήρης αιτιολογία.
Σχετική ανακοίνωση με τα ονόματα όσων καλούνται να συμμετάσχουν στα ακόλουθα
αγωνίσματα της περ. β της παρούσας παραγράφου, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού
Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και στον πίνακα ανακοινώσεων του Αρχηγείου Λ.ΣΕΛ.ΑΚΤ.
β) Οι υπόλοιποι υποψήφιοι υποβάλλονται σε όλα τα ακόλουθα αγωνίσματα και
υποχρεούνται να επιτύχουν τα κατωτέρω όρια επίδοσης σε όλα:
i) Άλμα σε μήκος με φόρα 3,60 μέτρα (τρεις προσπάθειες).
ii) Άλμα σε ύψος με φόρα 1,00 μέτρο (τρεις προσπάθειες).
iii) Δρόμος 1000 μέτρων σε χρόνο 4 λεπτών και 30 δευτερολέπτων (μία προσπάθεια).
iv) Δρόμος 100 μέτρων σε χρόνο 17 δευτερολέπτων (μία προσπάθεια).
v) Ρίψη σφαίρας (βάρους 7,260 κιλών) σε απόσταση τουλάχιστον 4,40 μέτρων, ως μέσος
όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το δεξί και το αριστερό χέρι με
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για όλους τους υποψήφιους (τρεις προσπάθειες).
Ειδικά οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις ειδικότητες Ειδικών Δυνάμεων ή Υποβρύχιων
Καταστροφέων εκ των Ενόπλων Δυνάμεων, αντί των παραπάνω αγωνισμάτων υποβάλλονται
στα παρακάτω αγωνίσματα και υποχρεούνται να επιτύχουν τα ελάχιστα όρια σε όλα με μία
προσπάθεια μόνο:
i) Έλξεις σε μονόζυγο συνεχείς 10 τουλάχιστον
ii) Κάμψεις χειρών επί του εδάφους συνεχείς 25 τουλάχιστον
iii) Κάμψεις κοιλιακών από εδραία θέση συνεχείς 30 τουλάχιστον
iv) Δρόμος ημιαντοχής απόστασης 2000μ. σε 12 πρώτα λεπτά
v) Δρόμος ταχύτητας απόστασης 100 μ. σε 16 δεύτερα λεπτά
Όσοι δεν παρουσιασθούν ή δεν συμμετάσχουν σύμφωνα με το πρόγραμμα σε όλα τα
αγωνίσματα, αποκλείονται του διαγωνισμού. Η Επιτροπή μετά το πέρας των αγωνισμάτων
συντάσσει Πρακτικό με τα αποτελέσματα, στο οποίο ειδικά για όσους απέτυχαν αναγράφεται
η πλήρης αιτιολογία.
Ανακοίνωση με τα ονόματα όσων επιτύχουν στα αγωνίσματα, αναρτάται στην ιστοσελίδα
του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και στον πίνακα ανακοινώσεων του
Αρχηγείου του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.
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2. Ιδιαίτερη εξέταση υποψηφίου αποκλείεται. Ειδικά όμως σε περίπτωση που αποδεδειγμένα
συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας ή που διαπιστωθεί πρόβλημα υγείας υποψηφίου από επιτόπια
εξέτασή του από τον παρόντα ιατρό, πριν από τη διεξαγωγή κάποιας αθλητικής δοκιμασίας,
υπάρχει η δυνατότητα να αγωνισθεί σε αυτή σε νέα ημερομηνία, εντός όμως του
χρονοδιαγράμματος είτε της δοκιμασίας κολύμβησης είτε των ανωτέρω αγωνισμάτων,
αντίστοιχα, σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Υποψήφιος που προσέρχεται να συμμετάσχει στις αθλητικές δοκιμασίες αλλά παρουσιάζει
εμφανέστατα στοιχεία σοβαρής ασθένειας ή φέρει σοβαρά τραύματα ή κατάγματα ή
ευρίσκεται σε κατάσταση τέτοια (κύησης, κ.λ.π.), που καθιστά τη συμμετοχή του εντός του
χρονοδιαγράμματος των αθλητικών δοκιμασιών σύμφωνα με το πρόγραμμα, αδύνατη και
επικίνδυνη για τον ίδιο, μετά από επιτόπια εξέταση από τον παρόντα ιατρό, αποκλείεται.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόβλημα επί της διαδικασίας και μόνο, αρμόδιος είναι
Πρόεδρος της οικείας Επιτροπής Αθλητικής Δοκιμασίας.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ
Τα δύο τρίτα των πενήντα τεσσάρων (54) θέσεων που θα καλυφθούν από εν ενεργεία μόνιμους
Λιμενοφύλακες, δηλαδή τριάντα έξι (36) θέσεις, θα καλυφθούν από πτυχιούχους Ιδρυμάτων
Ανωτάτης Εκπαίδευσης (ΙΑΕ) ή Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ ή πρώην ΑΔΣΕΝ),
ενώ το ένα τρίτο, δηλαδή δεκαοχτώ (18) θέσεις, θα καλυφθούν από κατόχους απολυτηρίου
τίτλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).
10. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Κάλυψη θέσεων από πτυχιούχους ΙΑΕ-ΑΕΝ
Οι τριάντα έξι (36) θέσεις πτυχιούχων ΙΑΕ και ΑΕΝ κατανέμονται ως κατωτέρω:
α) Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακού Τομέα (θέσεις 10) ΚΩΔ. 100.
β) Πτυχιούχοι Τεχνολογικού Τομέα (θέσεις 10) ΚΩΔ. 200.
γ) Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού/ Πλοιάρχων (θέσεις 10) ΚΩΔ. 310.
δ) Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού/ Μηχανικών (θέσεις 6) ΚΩΔ. 320.
2. Κάλυψη θέσεων από κατόχους απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:
Οι δεκαοχτώ (18) θέσεις κατόχων απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
κατανέμονται ως κατωτέρω:
α) Γενική Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (θέσεις 10) ΚΩΔ. 410.
β) Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Ειδικότητες αποκτηθείσες στις Ένοπλες
Δυνάμεις

(θέσεις

6)

ΚΩΔ.

441

(Καταδρομέας,

Αλεξιπτωτιστής,

Καταστροφέας).
γ) Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Ειδικότητες Μουσικού:
(i) Σαξόφωνο (θέση 1) ΚΩΔ. 540
(ii) Κλαρίνο (θέση 1) ΚΩΔ. 550
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3. α) Σε περίπτωση που αριθμός θέσεων μίας ειδικότητας που αντιστοιχεί στους πτυχιούχους
ΙΑΕ και ΑΕΝ δεν καλύπτεται, αυτός θα συμπληρώνεται με τη διαδικασία που προβλέπεται
στην περ. 3 της παρ. 3 της παρούσας όσον αφορά τους πτυχιούχους ΙΑΕ και ΑΕΝ αντίστοιχα
και σε περίπτωση μη συμπλήρωσης, από αποφοίτους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
β) Η κατά την προηγούμενη παράγραφο συμπλήρωση κενών θέσεων διενεργείται από τους
πίνακες των επιλαχόντων κάθε κατηγορίας κατά φθίνουσα σειρά συνολικών μορίων.
γ) Αν το ποσοστό θέσεων που αντιστοιχεί στην περ. 1 της παρούσας παραγράφου, δηλαδή
τα δύο τρίτα (2/3) των προκηρυσσομένων θέσεων εκ Λιμενοφυλάκων, δεν καλύπτεται από
υποψηφίους της κατηγορίας αυτής, τότε οι θέσεις συμπληρώνονται από υποψήφιους εκ
Λιμενοφυλάκων κατόχους απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (τύπου Λυκείου)
της περ. 2 της παρούσας παραγράφου, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.
δ) Σε περίπτωση που τελικά δεν είναι δυνατή η κάλυψη του προβλεπόμενου ποσοστού των
προκηρυσσομένων θέσεων δοκίμων Υπαξιωματικών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ (30 %), προερχομένων από
Λιμενοφύλακες, οι κενές θέσεις θα καλυφθούν από την αντίστοιχη κατηγορία εξ ιδιωτών,
εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων της περ. 3 της παραγράφου 3 της παρούσας
αποφάσεως.
ε) Οι υποψήφιοι εκ Λιμενοφυλάκων έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό σε μόνο
μία κατηγορία-ειδικότητα από τις αναφερόμενες στην προκήρυξη.
στ) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι απολυτήριοι τίτλοι Λυκείου των υποψηφίων
πρέπει να είναι τριετούς φοίτησης ή τετραετούς για τα εσπερινά λύκεια, σύμφωνα με την
παράγραφο 5 του άρθρου 6 του Ν. 1566/85.
4. Οι ανωτέρω πτυχιούχοι ΙΑΕ, ΑΕΝ και απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πρέπει να
έχουν και τα ακόλουθα προσόντα:
α) Να μην έχουν συμπληρώσει το 32ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31 Δεκεμβρίου του
έτους διενέργειας των εξετάσεων (δηλ. να έχουν γεννηθεί από 01-01-79 και μετά).
β) Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, που διαπιστώνονται από την αρμόδια
υγειονομική επιτροπή κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2002 (Α΄ 109) για τη
σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών των Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού
Ναυτικού, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 53/2003 (Α΄ 59), 207/2007 (Α΄ 233) και
54/2010 (Α΄ 93). Ειδικά καθορίζεται ότι οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα
τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,60 μ. αμφότεροι χωρίς υποδήματα και ο
Δείκτης Μάζας Σώματός (ΔΜΣ) τους, δηλαδή το πηλίκο του σωματικού βάρους του/της
υποψηφίου σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους του/της σε μέτρα, για μεν τους
άνδρες πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων «19-27», για δε τις γυναίκες, εντός των ορίων
«18-25».
γ) Στις Εκθέσεις Αξιολόγησης όλης της σταδιοδρομίας τους να λαμβάνουν χαρακτηρισμό
ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ (8,5 και άνω με το παλαιό σύστημα).
δ) Κατά την υπηρεσία τους στο Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή ως μόνιμοι Λ/Φ
δεν θα έχουν τιμωρηθεί με πειθαρχική ποινή περιορισμού συνολικά πάνω από είκοσι (20)
ημέρες ή με πάνω από πέντε (05) μέρες ποινή φυλάκισης.
ε) Να μην έχουν καταδικασθεί σε οποιοδήποτε βαθμό για τα αναφερόμενα στην παρ. 4
ποινικά αδικήματα καθώς και για εγκλήματα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.
στ) Να έχουν συμπληρώσει ένα (01) έτος ευδόκιμης υπηρεσίας ως Λ/Φ εκτός των
πτυχιούχων Ι.Α.Ε. και Α.Ε.Ν..
ζ) Οι υποψήφιοι εκ Λιμενοφυλάκων ειδικοτήτων α) Ειδικών Δυνάμεων των Ενόπλων
Δυνάμεων β) Υποβρυχίων Καταστροφέων των Ενόπλων Δυνάμεων και γ) Μουσικού , θα
πρέπει είτε να υπηρετούν ήδη σε αντίστοιχες μονάδες του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (ΚΕΑ-ΜΥΑ-Υπηρεσία
Μουσικής του ΛΣ) επί ένα τουλάχιστον έτος, είτε να έχουν προϋπηρεσία πέντε (5) ετών στις
ίδιες μονάδες.
η) Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασία κειμένων, ii)
υπολογιστικά φύλλα, iii) υπηρεσίες διαδικτύου
θ) Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας, αγγλικής ή γαλλικής ή
γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής.
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5. Ειδικότερα οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει επιπλέον να
έχουν:
α) Απολυτήριο τίτλο με ελάχιστο όριο γενικού βαθμού δεκατέσσερα (14).
β) Βαθμό αποφοίτησης από τη Σχολή Λ/Φ από 150 και άνω.
11. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1. Όσοι/ες έχουν τα προσόντα της παραγράφου 10 της παρούσης και επιθυμούν να καταταγούν
ως Δόκιμοι Υπαξιωματικοί, πρέπει να υποβάλουν από 5-8-2001 ημέρα Παρασκευή έως και
9-9-2011 ημέρα Παρασκευή, είτε στη Σχολή Λιμενοφυλάκων (για την περιοχή του Κ.Λ.
Πειραιά), είτε στα κατά τόπους Κεντρικά Λιμεναρχεία ή Λιμεναρχεία ή Υπολιμεναρχεία (πλην
Κ.Λ. Πειραιά), τα εξής δικαιολογητικά:
α) Αίτηση συμμετοχής (ως επισυναπτόμενο Υπόδειγμα ΙΙ).
β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Υπηρεσιακού Δελτίου Ταυτότητας (δύο όψεις).
γ) Δύο (02) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου με στολή.
δ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών:
(i) οι προερχόμενοι από ΙΑΕ, ΑΕΝ επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αντίστοιχου
πτυχίου ή σχετικής βεβαίωσης ή πιστοποιητικού στα οποία να αναγράφεται ο γενικός βαθμός
του πτυχίου.
Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο
αριθμό, πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή
αριθμητικό βαθμό.
Τίτλοι σπουδών των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής θα πρέπει να
συνοδεύονται και από πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΙΤΕ ή πιστοποιητικό
αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου και
αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα ημεδαπών
τίτλων, καθώς και από επίσημη μετάφρασή τους.
Γίνεται δεκτό, μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών και πιστοποιητικό
ή βεβαίωση από τη Γραμματεία της οικείας Σχολής ότι ο υποψήφιος έχει επιτύχει στα
προβλεπόμενα μαθήματα και έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του.
(ii) οι προερχόμενοι από δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αντίστοιχο απολυτήριο τίτλο ή
αποδεικτικό απολύσεως.
Προκειμένου για τίτλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής μη τεχνικής ή μη
επαγγελματικής εκπαίδευσης, απαιτείται και βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση
του Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και για τίτλους τεχνικής και
επαγγελματικής εκπαίδευσης αλλοδαπής πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της Επιτροπής
Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.).
Επιπλέον για όλους τους τίτλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής απαιτείται και
βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμού σε εικοσάβαθμη κλίμακα από την αρμόδια Διεύθυνση του
Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
ε) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι έχουν όλα τα προσόντα που
αναφέρονται στην προκήρυξη, καθώς και ότι τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι
αληθή. Στην ίδια δήλωση αναφέρουν αν υπάγονται σε ευεργετική διάταξη, αν επιθυμούν να
κάνουν χρήση του συγκεκριμένου ευεργετήματος, καθώς και ότι δεν άσκησαν το εν λόγω
δικαίωμα για την εισαγωγή τους στη Σχολή Λιμενοφυλάκων.
στ) Οι υποψήφιοι που θα δηλώσουν ότι υπάγονται στις ευργετικές διατάξεις της παρ. 2 της
παρούσας απόφασης, υποβάλουν και τα πρόσθετα δικαιολογητικά όπως
αναφέρονται στην περ. 3 παρ. 5 της παρούσας.
ζ) Για όσους ανήκουν στις Ειδικές Δυνάμεις και στους Υποβρύχιους Καταστροφείς εκ των
Ενόπλων Δυνάμεων, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, ότι έχουν λάβει γνώση
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ότι θα υπηρετήσουν σε Υπηρεσίες της Ειδικότητάς τους τουλάχιστον επί δεκαετία εφόσον οι
υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν.
η) Όσοι υποψήφιοι δηλώσουν στην αίτησή τους ότι έχουν γνώση ξένης γλώσσας
επιπέδου αρίστου, πολύ καλού και καλού, υποβάλουν τους αντίστοιχους τίτλους όπως
αυτοί περιγράφονται στην περ. 1θ της παρ. 5 της παρούσης.
θ) Η γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii)
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται με τα
δικαιολογητικά που περιγράφονται στην περ.1 ι της παρ. 5 της παρούσης.
ι) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1566/1986 ότι δεν έχουν υποβάλει άλλη αίτηση
για την ίδια προκήρυξη.
ια) Βεβαιώσεις από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής
Ακτοφυλακής, όπως θα εξειδικεύεται στην προκήρυξη, στις οποίες θα βεβαιώνεται κατά
περίπτωση ότι ο υποψήφιος έχει τα προσόντα της παρ. 10 της παρούσης.
ιβ) Βεβαίωση ιατρού ειδικότητας Ορθοπεδικού (Ιδιώτη ή Δημοσίου), στην οποία θα
πρέπει να αναγράφεται-βεβαιώνεται απαραιτήτως ότι ο/η υποψήφιος/α: (Επώνυμο,
Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Α.Δ.Τ)
«Υψομετρήθηκε την …………. (ημερομηνία) και διαπιστώθηκε ότι έχει ανάστημα…….
(σε εκατοστά)».
ιγ) Οι υποψήφιοι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κάτοχοι Διπλώματος
Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ,
ειδικοτήτων, ομάδας υγείας του τομέα υγείας, ή ομάδας πληροφορικής του τομέα
πληροφορικής-τηλεπικοινωνιών-δικτύων,
ή
ομάδας
οικονομικών
του
τομέα
χρηματοπιστωτικών & διοικητικών υπηρεσιών, ή ομάδων ηλεκτρονικών ή μηχανολογίας ή
ηλεκτρολογίας του τομέα μηχανολογίας-ηλεκτρολογίας-ηλεκτρονικών, προσκομίζουν
επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του εν λόγω Διπλώματος, που θα συνοδεύεται απαραιτήτως
και από τη Βεβαίωση του ΟΕΕΚ που αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος,
2. Για την υποβολή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 6 της
παρούσας απόφασης.
12. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1. Η αξιολόγηση και ο καθορισμός της σειράς κατάταξης των υποψηφίων μονίμων
Λιμενοφυλάκων πτυχιούχων Ι.Α.Ε. και Α.Ε.Ν ή πρώην ΑΔΣΕΝ πραγματοποιείται
μηχανογραφικά και προσδιορίζεται από το βαθµό του τίτλου σπουδών τους ο οποίος
πολλαπλασιάζεται επί τον συντελεστή χίλια (1000) και ελέγχεται µέχρι χιλιοστού της
µονάδας.
2. Η αξιολόγηση και ο καθορισμός της σειράς κατάταξης των υποψηφίων μονίμων
Λιμενοφυλάκων αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιείται μηχανογραφικά
και προσδιορίζεται από το βαθµό του απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ο
οποίος πολλαπλασιάζεται επί τον συντελεστή χίλια (1000) και ελέγχεται µέχρι χιλιοστού της
µονάδας.
3. α) Στα ανωτέρω μόρια των παραγράφων 1 και 2 προστίθενται χίλια (1000) μόρια για
όσους κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που αποδεικνύει την άριστη γνώση μίας
ξένης γλώσσας. Όσοι κατέχουν τίτλους σπουδών που αποδεικνύουν την άριστη γνώση
επιπλέον ξένων γλωσσών, λαμβάνουν επιπρόσθετα επτακόσια (700) μόρια για κάθε μία εξ
αυτών.
Σε όσους κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που αποδεικνύει την πολύ καλή γνώση
μίας ξένης γλώσσας προστίθενται πεντακόσια (500) μόρια. Όσοι κατέχουν τίτλους σπουδών
που αποδεικνύουν την πολύ καλή γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών, λαμβάνουν επιπρόσθετα
τριακόσια (300) μόρια για κάθε μία εξ αυτών.
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Αν ο υποψήφιος κατέχει τίτλους γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας διαφόρων επιπέδων
λαμβάνεται υπόψη μόνο ο ανώτερος τίτλος.
β) Όσοι είναι κάτοχοι διπλώματος Πλοιάρχου ή Μηχανικού Α΄ ή Β΄ Τάξεως προέλευσης
ΑΕΝ ή πρώην ΑΔΣΕΝ λαμβάνουν επιπλέον χίλια (1000) μόρια ή οχτακόσια (800) μόρια
αντίστοιχα.
γ) Όσοι από τους απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι και κάτοχοι Διπλώματος
Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ,
που θα συνοδεύεται απαραιτήτως και από τη Βεβαίωση του ΟΕΕΚ που αποτελεί αναπόσπαστο
παράρτημα του διπλώματος, ειδικοτήτων, ομάδας υγείας του τομέα υγείας, ή ομάδας
πληροφορικής του τομέα πληροφορικής-τηλεπικοινωνιών-δικτύων, ή ομάδας οικονομικών του
τομέα χρηματοπιστωτικών & διοικητικών υπηρεσιών, ή ομάδων ηλεκτρονικών ή
μηχανολογίας ή ηλεκτρολογίας του τομέα μηχανολογίας-ηλεκτρολογίας-ηλεκτρονικών,
λαμβάνουν επιπλέον χίλια (1000) μόρια.
δ) Επιπλέον προστίθενται πέντε (5) μόρια για κάθε μήνα υπηρεσίας από την ονομασία τους
ως Λιμενοφύλακες.
4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων επιλέγεται ο υποψήφιος που έχει το μεγαλύτερο
βαθμό τίτλου σπουδών ή απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε περίπτωση νέας
ισοβαθμίας επιλέγεται ο υποψήφιος που έχει την μεγαλύτερη ηλικία, σύμφωνα με την
ημερομηνία γέννησής του. Σε περίπτωση και νέας ισοβαθμίας θα διεξαχθεί κλήρωση από την
Επιτροπή Κατάταξης ενώπιον των ισοβαθμούντων υποψηφίων.
5. Οι εκ Λιµενοφυλάκων υποψήφιοι υποβάλλονται σε υψοµέτρηση, ψυχοτεχνική δοκιµασία,
υγειονοµικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιµασίες κατά τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 της
παρούσης.
Για την επιλογή τους αρµόδια είναι η τριµελής Επιτροπή Κατάταξης η οποία ορίζεται στην
περ. 5 της παρ. 7 της παρούσης και η οποία καταρτίζει Πίνακες Επιλογής κατά ειδικότητες
όλων των συµµετεχόντων στους οποίους φαίνονται αναλυτικά τα µόρια καθώς και ο
συνολικός αριθµός µορίων του κάθε υποψηφίου. Ενστάσεις κατά των Πινάκων αυτών
επιτρέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 6 της παρ.7 της παρούσης.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΚΑΤΑΤΑΞΗ
13. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ (Ιδιωτών – Λιμενοφυλάκων)
1. Μετά το πέρας των παραπάνω διαδικασιών, η Επιτροπή Κατάταξης προβαίνει στη σύνταξη
των Πινάκων Επιτυχόντων και Επιλαχόντων, οι οποίοι θεωρούνται από τον Αρχηγό Λ.Σ και
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και στον
πίνακα ανακοινώσεων του Αρχηγείου του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. Με διαταγή του Αρχηγού Λ.ΣΕΛ.ΑΚΤ καθορίζεται η ηµεροµηνία παρουσίασης και κατάταξης στη Σχολή για έναρξη της
εκπαίδευσης.
2. Το Αρχηγείο του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη ειδοποιεί µε προσωπικά τηλεγραφήµατα τους επιτυχόντες για τον
τόπο και την ηµεροµηνία παρουσίασης καθώς και τα επιπλέον δικαιολογητικά που οφείλουν
να προσκοµίσουν αυτοπροσώπως στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και
Εκπαίδευσης (ΔΠΟΕΚ) πριν την ηµεροµηνία κατάταξής τους τα οποία είναι τα ακόλουθα:
α) Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής του τόπου κατοικίας του υποψηφίου ότι δεν
διώκεται ως φυγόποινος ή φυγόδικος που να έχει εκδοθεί τρεις (03) µήνες το πολύ πριν από
την ηµεροµηνία υποβολής.
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β)Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 3 παράγραφος 3 του Ν. 2690/99, µε την οποία οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι δεν διώκονται
ως φυγόποινοι, φυγόδικοι για τα προβλεπόµενα στην παρ. 4 αδικήµατα
από άλλη, εκτός του τόπου κατοικίας τους, Εισαγγελική Αρχή της χώρας και ούτε έχουν
παραπεµφθεί σε δίκη για τα προβλεπόµενα στην παρ. 4 αδικήµατα.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί µετά την ηµεροµηνία έκδοσης της
προκήρυξης του διαγωνισµού και να είναι νοµίµως χαρτοσηµασµένα.
Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης τύπου Α' καθώς και Αντίγραφο Ποινικού
Μητρώου Δικαστικής χρήσης (πρώην ποινικού µητρώου τύπου Α') αναζητούνται
αυτεπάγγελτα από τη ΔΠΟΕΚ του Αρχηγείου Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ υποχρεωτικά.
3. Οι επιτυχόντες εκ Λιµενοφυλάκων ενηµερώνονται µε σηµατική διαταγή ενυπόγραφα µέσω
των Υπηρεσιών τους και προσκοµίζουν τα υπό στοιχεία α και β της ανωτέρω περ. 2 της
παρούσης παραγράφου, καθώς επίσης και πιστοποιητικό της Εισαγγελίας του Ναυτοδικείου.
4. Οι υποψήφιοι που περιλαµβάνονται στον Πίνακα Επιτυχόντων της Σχολής Δοκίµων
Υπαξιωµατικών Λιµενικού Σώµατος- Ελληνικής Ακτοφυλακής κατατάσσονται ως Δόκιµοι
Υπαξιωµατικοί µε Απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως και δίνουν τον προβλεπόµενο όρκο. Η κατάταξη γίνεται µε µόνη την ιδιότητα
του Δόκιµου Υπαξιωµατικού, αφού οι ειδικότητες που αναφέρονται στην παρούσα
αποσκοπούν µόνο στην εξυπηρέτηση της διαδικασίας κατάταξης και στις εσωτερικές ανάγκες
της Υπηρεσίας.
5. Οι ευδοκίμως αποφοιτήσαντες από τη Σχολή ονομάζονται Κελευστές Λ.Σ. και
αναλαμβάνουν υποχρέωση πενταετούς παραμονής στο Λ.Σ. από την ημερομηνία ονομασίας.
Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στη Σχολή οι Δόκιµοι Υπαξιωµατικοί ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ
αµείβονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις.
6. Οι Λιµενοφύλακες που εισάγονται ως Δόκιµοι Υπαξιωµατικοί στη Σχολή Δοκίµων
Υπαξιωµατικών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ και από υπαιτιότητά τους δεν ονοµάζονται Κελευστές Λ.ΣΕΛ.ΑΚΤ, θεωρούνται ότι συνεχίζουν να φέρουν το βαθµό που κατείχαν πριν από την είσοδό
τους στη Σχολή και εφόσον δεν επιβληθεί σ' αυτούς η καταστατική πειθαρχική ποινή της
απόταξης ή δεν αποβληθούν από την Σχολή για λόγους πειθαρχίας ή υγείας σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις, παραµένουν στο Σώµα. Αυτοί εξελίσσονται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του νόµου, χωρίς να προσµετράται ο χρόνος φοίτησής τους στη Σχολή Δοκίµων
Υπαξιωµατικών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ ως χρόνος για τη συµπλήρωση των γενικών τυπικών προς
προαγωγή προσόντων τους ή της ανειληµµένης υποχρέωσης ελαχίστου χρόνου παραµονής
τους στο Σώµα.
7. Θέματα που προκύπτουν για κάλυψη κενών θέσεων πριν και μετά την κατάταξη των
εισαγομένων στη Σχολή λόγω υποβολής γραπτής παραίτησης, αδικαιολόγητης μη
παρουσίασης, διαπίστωσης έλλειψης έστω και ενός προσόντος ή διαπίστωσης στέρησης έστω
και ενός προσόντος ή απόλυσης δοκίμου για οποιοδήποτε λόγο από τη Σχολή ρυθμίζονται
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν.3079/2002.
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Το προσωπικό που κατατάσσεται στο Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ ασφαλίζεται για κύρια και επικουρική
ασφάλιση στους φορείς που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3865/10 (Α΄120), καθώς
και στο Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού (Μ.Τ.Ν.), που προβλέπεται από το Π.Δ. 21/31-10-1932
(Α΄387) και στο Ταμείο Αρωγής Λ.Σ. που προβλέπεται από το Β.Δ. 160/1970 (Α΄44).
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3865/10 οι κατατασσόμενοι στο Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ από 1-1-2011 και μετά χωρίς να έχουν καμία προϋπηρεσία με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας πριν την κατάταξή τους, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας
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σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Αν έχουν οποιαδήποτε προϋπηρεσία με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας στο Δημόσιο, σε ΟΤΑ ή άλλο ΝΠΔΔ ή σε αντίστοιχες υπηρεσίες Κράτους Μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα υπαχθούν στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αλλά στην
ασφάλιση Δημοσίου.
2. Διευκρινίζεται ότι οι κατατασσόμενοι που προέρχονται από Πολυτεχνικές Σχολές και που
είναι ασφαλισμένοι στο ΕΤΑΑ/ΤΥΜΕΔΕ (πρώην ΤΣΜΕΔΕ) από 1-1-1993 και εφεξής
παραμένουν υποχρεωτικά ασφαλισμένοι και μετά την κατάταξή τους στο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ στο εν
λόγω ταμείο σε όλους τους τομείς ασφάλισης (κύριας σύνταξης, υγείας, επικουρικής
ασφάλισης και πρόνοιας) και προαιρετικά εφόσον το επιθυμούν δύνανται να ασφαλισθούν και
στον κύριο ασφαλιστικό φορέα που υπάγεται το υπόλοιπο προσωπικό ΛΣ-ΕΛΑΚΤ,
καταβάλλοντας το σύνολο των εισφορών ασφαλισμένου, εργοδότη και κράτους των
προβλεπομένων από τις ισχύουσες διατάξεις για τον οικείο φορέα [άρθρ. 27 Ν. 3863/10 (Α΄
115) και άρθρ. 39 Ν. 2084/92 (Α΄165)].
3. Στο προσωπικό του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ παρέχεται η νοσοκομειακή και η υγειονομική περίθαλψη
που προβλέπεται για το προσωπικό του ΛΣ, όπως ορίζεται ιδίως στις διατάξεις του Ν. 154/75
(Α΄185, του Π.Δ. 432/83 (Α΄162), του Π.Δ. 133/02 (Α΄ 109), του Ν. 3079/02 (Α΄ 311) και του
Π.Δ. 169/04 (Α΄142).
4. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που κατατάσσονται υποβάλλονται στη ΔΠΟΕΚ του
Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν κατατάσσονται
τηρούνται στο αρχείο της Υπηρεσίας για 6 μήνες και μετά καταστρέφονται, σύμφωνα με τις
διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την εκκαθάριση των αρχείων, εκτός αν υπάρχει
εκκρεμής σχετική δίκη.
O ΑΡΧΗΓΟΣ
Αντιναύαρχος Λ.Σ. Κων/νος ΣΟΥΛΗΣ
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ:
Υποδείγματα Αιτήσεων Ι και ΙΙ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. ΥΠΤΠ/Α/Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ/Γρ. Επικοινωνίας & Μ.Μ.Ε. (στα Μ.Μ.Ε. και στον Τύπο)
2. ΥΠΤΠ/Α/Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΠΝΤ (για ανάρτηση στο δικτυακό τόπο του Αρχηγείου)
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1. Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)
2. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
3. Υπουργείο Εσωτερικών
4. Υπουργείο Οικονομικών/ Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
5. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
6. Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
7. Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
8. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
9. ΓΕΕΘΑ/Δ΄ Κλάδος /ΔΕΚΠ/ Υπηρεσίες Στρατού- Ναυτικού – Αεροπορίας
10. ΓΕΝ/ΔΝΕ, ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΝΝΑ, ΝΝΠ,ΑΝΥΕ
11. ΥΠΤΠ/Α/Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΟΥ
12. ΥΠΤΠ/Α/Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΠΛΣ
13. ΣΧΟΛΗ Λ/Φ
14. ΚΕΦ / Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ
15. ΠΟΕΠΛΣ
16. ΠΕΑΛΣ
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γρ. κ. Υπουργού (υ.τ.α.)
2. Γρ. κ. Υφυπουργού (υ.τ.α.)
3. Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (υ.τ.α.)
4. Γρ. κ. Αρχηγού Λ.Σ.
5. Γρ. κ. Υπαρχηγού Λ.Σ.
6. Γρ. κ. Επιτελάρχη Λ.Σ.
7. Γρ. κ. Διευθυντών Διευθύνσεων Κλάδων
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(Υπόδειγμα I)
ΑΙΤΗΣΗ –
ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΔΗΛΩΣΗ

Θέση Σφραγίδας Πρωτοκόλλου που τίθεται από την Επιτροπή
Παραλαβής που εδρεύει στη Σχολή Λ/Φ

Θέση πρόσφατης
φωτογραφίας υποψηφίου,
διαστάσεων 3x4 εκ.
Η αρχή που
παραλαμβάνει τα
δικαιολογητικά σφραγίζει
τη φωτογραφία και
ελέγχει την
ταυτοπροσωπία του
υποψηφίου.

Συμμετοχής
υποψηφίου/ας
στο διαγωνισμό
κατάταξης Δοκίμων
Υπαξιωματικών
Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ
έτους 2011

ΠΡΟΣ: ………………………………………….

Θέση σφραγίδας πρωτοκόλλου Λιμενικής Αρχής

Αναγράφεται η λιμενική αρχή η οποία παραλαμβάνει τα
δικαιολογητικά ή το Αρχηγείο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ εάν τα
δικαιολογητικά υποβληθούνστη Σχολή Λιμενοφυλάκων

(Α) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Ο υποψήφιος συμπληρώνει με κεφαλαία όλα τα κατωτέρω στοιχεία.
Επισυνάπτεται θεωρημένο φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας (δύο όψεις)

Επώνυμο
Φύλο

Όνομα

Όνομα Πατέρα

Ημερ. Γέννησης

Τόπος Γέννησης

Όνομα Μητέρας
Νομός υπαγωγής

Άνδρας
Γυναίκα

Δήμος ή Κοινότητα
Υπαγωγής

Αριθμός Μητρώου
Στοιχεία Δελτίου Ταυτότητας
Αρχή Εκδοσης
Αρένων ή Δημοτολογίου Αριθμός Δελτίου Ημερ. Έκδοσης

Πόλη Διαμονής
Τηλέφωνα Επικοινωνίας

Οδός
Σταθερό:

Αριθμός

Τ.Κ.

Κινητό:

(Β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΒΑΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ:
Ο υποψήφιος αναγράφει τον Γενικό Βαθμό του Πτυχίου ή του Απολυτηρίου Τίτλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο
αντίστοιχο τετράγωνο, επισυνάπτοντας θεωρημένο αντίγραφο Πτυχίου ή Απολυτηρίου Τίτλου.
Επιτρέπεται η συμμετοχή μόνον σε μια εκ των κατωτέρω κατηγοριών.

Πτυχιούχοι Ιδρυμάτων Ανώτατης
Εκπαίδευσης και Α.Ε.Ν.

Γενικός
Βαθμός
Πτυχίου

Πανεπιστημιακού Τομέα (ΚΩΔ. 100)
Τεχνολογικού Τομέα

(ΚΩΔ. 200)

Α.Ε.Ν/Πλοιάρχων

(ΚΩΔ. 310)

Α.Ε.Ν/Μηχανικών

(ΚΩΔ. 320)
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Κάτοχοι Απολυτηρίου Τίτλου Γενικός Βαθμός
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Απολυτηρίου
(πλην Μουσικών)
Τίτλου
Γενική Κατηγορία (ΚΩΔ. 410)
Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων
Δυνάμεων
(ΚΩΔ. 441)
Ειδικότητες Μουσικού
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Ειδικά οι υποψήφιοι Μουσικοί θέτουν ΝΑΙ στον αντίστοιχο τίτλο σπουδών και αναγράφουν το μουσικό
Όργανο και τον κωδικό ως ακολούθως(Επισυνάπτεται σχετικό δικαιολογητικό):
ΜΟΥΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ
Δίπλωμα Ωδείου ή Μουσικής Σχολής

Πτυχίο Ωδείου ή Μουσικής Σχολής

(Γ) ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:
Ανήκω σε ευεργετική διάταξη της παραγράφου 2 της προκήρυξης διαγωνισμού κατάταξης Δοκίμων
Υπαξιωματικών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (ανδρών – γυναικών) έτους 2011 ……………..(Συμπληρώστε ΝΑΙ ή ΟΧΙ)
Αν ΝΑΙ συμπληρώστε είδος κατηγορίας:……………………………………..……………………

(Δ) ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Για τους άνδρες):
Κλάδος Ε.Δ. που υπηρέτησα

Ημερ/νία
Κατάταξης

Ημερ/νία
Απόλυσης

Ειδικότητα

Α.Σ. Μητρώου

Στρατολογικό Γραφείο

ΕΦΕΔΡΟΙ Οποίος υπηρέτησε ως Έφεδρος Αξιωματικός, Ανθυπασπιστής,
Αρχιλοχίας, Επιλοχίας, Λοχίας, Δεκανέας ή στους αντίστοιχους σε αυτούς βαθμούς
των λοιπών Ενόπλων Δυνάμεων θέτει ΝΑΙ στο αντίστοιχο τετράγωνο.
(Επισυνάπτεται πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄).

Έφεδρος
Αξ/κος ή
Ανθ/στής

Αρχιλοχίας ή Επιλοχίας
ή Λοχίας

Δεκανέας

(Ε) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έχω προϋπηρεσία με οποιαδήποτε σχέση εργασίας πριν την 1-1-2011 στο Δημόσιο ή σε ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ
ή αντίστοιχες υπηρεσίες Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης……..…….(Συμπληρώστε ΝΑΙ ή
ΟΧΙ)

(ΣΤ) ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Ο υποψήφιος θέτει ΝΑΙ στο οικείο τετράγωνο, εφόσον είναι κάτοχος αντιστοίχων τίτλων.
(Επισυνάπτεται σχετικό δικαιολογητικό).
ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ
ΑΡΙΣΤΟ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΛΥ
ΚΑΛΟ

ΑΓΓΛΙΚΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΙΤΑΛΙΚΑ
ΙΣΠΑΝΙΚΑ

(Ζ) ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ Ε.Ν.:
Ο υποψήφιος θέτει ΝΑΙ στο οικείο τετράγωνο εφόσον είναι κάτοχος Διπλώματος Πλοιάρχου ή Μηχανικού Α΄ ή Β΄
Τάξης Εμπορικού Ναυτικού. (Επισυνάπτεται σχετικό δικαιολογητικό).
Συμπληρώνεται μόνο από όσους συμμετέχουν στις κατηγορίες ΑΕΝ/Πλοιάρχων ή ΑΕΝ/Μηχανικών.

Πλοίαρχος Α΄ Μηχανικός Α΄ Πλοίαρχος Β΄ Μηχανικός Β΄
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(Η) Ι.Ε.Κ. :
Ο υποψήφιος θέτει ΝΑΙ (αναγράφοντας και ειδικότητα) στο οικείο τετράγωνο, εφόσον είναι κάτοχος σχετικού
διπλώματος επισυνάπτοντας σχετικό δικαιολογητικό ή ΟΧΙ.
Συμπληρώνεται μόνο από όσους συμμετέχουν ως απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Είμαι κάτοχος Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας
επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ, ειδικότητας, ομάδας υγείας του τομέα υγείας, ή
ομάδας πληροφορικής του τομέα πληροφορικής-τηλεπικοινωνιών-δικτύων, ή ομάδας
οικονομικών του τομέα χρηματοπιστωτικών & διοικητικών υπηρεσιών, ή ομάδων
ηλεκτρονικών ή μηχανολογίας ή ηλεκτρολογίας του τομέα μηχανολογίαςηλεκτρολογίας-ηλεκτρονικών,

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
- Έλαβα γνώση της προκήρυξης διαγωνισμού κατάταξης δοκίμων Υπαξιωματικών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ έτους 2011
καθώς και των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής στον εν λόγω διαγωνισμό, τα οποία και αποδέχομαι.
- Έχω όλα τα νόμιμα προσόντα-προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπως αυτά αναφέρονται στη σχετική
προκήρυξη, τα δε αναγραφόμενα στοιχεία και προϋποθέσεις-προσόντα που δηλώνω στην αίτησή μου είναι
αληθή.
- Εφόσον κριθώ εισακτέος/α θα προσκομίσω πριν από την κατάταξή μου στη Σχολή, τα προβλεπόμενα
δικαιολογητικά πλην αυτών που αναζητούνται αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την ισχύουσα Υπουργική Απόφαση
Κατάταξης Δοκίμων Υπαξιωματικών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ
- Σε περίπτωση που τα αναγραφόμενα στην αίτησή μου αποδειχθούν ανακριβή ή αναληθή ή μεταβληθούν μέχρι
την ημερομηνία κατάταξής μου γνωρίζω ότι δεν θα γίνω δεκτός/η για κατάταξη και εάν έχω καταταγεί ΘΑ
ΑΠΟΒΛΗΘΩ από τη Σχολή, όποτε θα υπέχω όλες τις οικονομικές και άλλες συνέπειες της αποβολής.

Επισυνάπτονται:
Ο υποψήφιος αναγράφει εδώ όσα δικαιολογητικά
επισυνάπτει στην παρούσα αίτηση, αναγράφοντας τον
ακριβή αριθμό φύλλων έκαστου δικαιολογητικού καθώς
και τον αριθμό των φύλλων του συνόλου των δικ/κών.
α) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
(δύο όψεις ) (φ. …)
γ) …………………………………………………….
δ) ……………………………………………………..
ε) ………………………………………………………
στ) ……………………………………………………….
ζ) ………………………………………………………
η) ………………………………………………………...
θ) ………………………………………………………..
…………………………………………………………..
………………………………………………………….
…………………………………………………………..
………………………………………………………….
…………………………………………………………..
………………………………………………………….

………………............................ /
2011
(Τόπος και Ημερ/νία υποβολής)

Ο/ Η ΑΙΤΩΝ/ ΟΥΣΑΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ

(Σύνολο Φύλλων: ………)
Σημείωση:
Ο/Η υποψήφιος/α θα υπογράψει την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ενώπιον του αρμοδίου
βαθμοφόρου του ΥΠΤΠ/Α/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, άλλως θα πρέπει να βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής του/της από
οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή και η
φωτογραφία να σφραγισθεί από την ίδια Αρχή που θα θεωρήσει το γνήσιο της υπογραφής.
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
(Συμπληρώνεται από την Επιτροπή Παραλαβής δικαιολογητικών)
……………………………/2011
Τόπος/Ημερομηνία
Η Επιτροπή
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Βαθμός/Επώνυμο/Όνομα

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(Συμπληρώνεται από την Επιτροπή Τελικού Ελέγχου)

Βεβαιώνεται ο τελικός έλεγχος των δικαιολογητικών του/ης παρόντος/παρούσης υποψηφίου/ας
και η ακρίβεια των εισαχθέντων στη μηχανογράφηση στοιχείων.
………………………………… / 2011
Τόπος/ Ημερομηνία

Η Επιτροπή
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Βαθμός/ Επώνυμο/ Όνομα
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(Υπόδειγμα ΙI)
ΑΙΤΗΣΗΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΔΗΛΩΣΗ

Θέση Σφραγίδας Πρωτοκόλλου που τίθεται από την Επιτροπή
Παραλαβής που εδρεύει στη Σχολή Λ/Φ

Συμμετοχής εν ενεργεία
μόνιμου Λιμενοφύλακα
υποψηφίου/ας
στο Διαγωνισμό
κατάταξης Δοκίμων
Υπαξιωματικών
Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ
έτους 2011

ΠΡΟΣ: ………………………………………….

Θέση πρόσφατης
φωτογραφίας υποψηφίου,
διαστάσεων 3x4 εκ.
Η Αρχή που
παραλαμβάνει τα
δικαιολογητικά σφραγίζει
τη φωτογραφία και
ελέγχει την
ταυτοπροσωπία του
υποψηφίου.

Θέση Σφραγίδας Πρωτοκόλλου Λιμενικής Αρχής

Αναγράφεται η Λιμενική Αρχή η οποία παραλαμβάνει τα
δικαιολογητικά ή το Αρχηγείο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ εάν τα
δικαιολογητικά υποβληθούν στη Σχολή Λιμενοφυλάκων

(Α) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Ο υποψήφιος συμπληρώνει με κεφαλαία όλα τα κατωτέρω στοιχεία.
Επισυνάπτεται θεωρημένο φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας (δύο όψεις)

Επώνυμο
Φύλο

Όνομα

Όνομα Πατέρα

Ημερ. Γέννησης

Τόπος Γέννησης

Όνομα Μητέρας
Υπηρεσία

Άνδρας
Γυναίκα

Τηλέφωνα Υπηρεσίας

Αριθμός Μητρώου

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

(Β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΒΑΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ:
Ο υποψήφιος αναγράφει τον Γενικό Βαθμό του Πτυχίου ή του Απολυτηρίου Τίτλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο
αντίστοιχο τετράγωνο, επισυνάπτοντας θεωρημένο αντίγραφο Πτυχίου ή Απολυτηρίου Τίτλου.
Επιτρέπεται η συμμετοχή μόνον σε μια εκ των κατωτέρω κατηγοριών.

Πτυχιούχοι Ιδρυμάτων Ανώτατης
Εκπαίδευσης και Α.Ε.Ν.

Γενικός
Βαθμός
Πτυχίου

Πανεπιστημιακού Τομέα (ΚΩΔ. 100)
Τεχνολογικού Τομέα

(ΚΩΔ. 200)

Α.Ε.Ν/Πλοιάρχων

(ΚΩΔ. 310)

Α.Ε.Ν/Μηχανικών

(ΚΩΔ. 320)
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Κάτοχοι Απολυτηρίου Τίτλου Γενικός Βαθμός
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Απολυτηρίου
(πλην Μουσικών)
Τίτλου
Γενική Κατηγορία (ΚΩΔ. 410)
Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων
Δυνάμεων
(ΚΩΔ. 441)
Ειδικότητες Μουσικού

ΑΔΑ: 4ΑΣΗΙ-ΞΘ1
Ειδικά οι υποψήφιοι Μουσικοί θέτουν ΝΑΙ στον αντίστοιχο τίτλο σπουδών και αναγράφουν το μουσικό
Όργανο και τον κωδικό ως ακολούθως(Επισυνάπτεται σχετικό δικαιολογητικό):
ΜΟΥΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ
Δίπλωμα Ωδείου ή Μουσικής Σχολής

Πτυχίο Ωδείου ή Μουσικής Σχολής

(Γ) ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:
Ανήκω σε ευεργετική διάταξη της παραγράφου 2 της προκήρυξης διαγωνισμού κατάταξης Δοκίμων
Υπαξιωματικών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (ανδρών – γυναικών) έτους 2011 ……………..(Συμπληρώστε ΝΑΙ ή ΟΧΙ)
Αν ΝΑΙ συμπληρώστε είδος κατηγορίας:……………………………………..……………………

(Δ) ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Ο υποψήφιος θέτει ΝΑΙ στο οικείο τετράγωνο, εφόσον είναι κάτοχος αντιστοίχων τίτλων. (Επισυνάπτεται σχετικό
δικαιολογητικό).

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ
ΑΡΙΣΤΟ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΛΥ
ΚΑΛΟ

ΑΓΓΛΙΚΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΙΤΑΛΙΚΑ
ΙΣΠΑΝΙΚΑ

(Ε) ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ Ε.Ν.:
Ο υποψήφιος θέτει ΝΑΙ στο οικείο τετράγωνο εφόσον είναι κάτοχος Διπλώματος Πλοιάρχου ή Μηχανικού Α΄ ή Β΄
Τάξης Εμπορικού Ναυτικού. (Επισυνάπτεται σχετικό δικαιολογητικό).
Συμπληρώνεται μόνο από όσους συμμετέχουν στις κατηγορίες ΑΕΝ/Πλοιάρχων ή ΑΕΝ/Μηχανικών.

Πλοίαρχος Α΄ Μηχανικός Α΄ Πλοίαρχος Β΄ Μηχανικός Β΄

(ΣΤ) Ι.Ε.Κ. :
Ο υποψήφιος θέτει ΝΑΙ (αναγράφοντας και ειδικότητα) στο οικείο τετράγωνο, εφόσον είναι κάτοχος σχετικού
διπλώματος επισυνάπτοντας σχετικό δικαιολογητικό, ή ΟΧΙ.
Συμπληρώνεται μόνο από όσους συμμετέχουν ως απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Είμαι κάτοχος Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας
επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ, ειδικότητας, ομάδας υγείας του τομέα υγείας, ή ομάδας
πληροφορικής του τομέα πληροφορικής-τηλεπικοινωνιών-δικτύων, ή ομάδας οικονομικών
του τομέα χρηματοπιστωτικών & διοικητικών υπηρεσιών, ή ομάδων ηλεκτρονικών ή
μηχανολογίας ή ηλεκτρολογίας του τομέα μηχανολογίας-ηλεκτρολογίας-ηλεκτρονικών

(Ζ) ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
Ο υποψήφιος συμπληρώνει τον αριθμό πλήρων μηνών υπηρεσίας του στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ από την
ονομασία του ως Λιμενοφύλακα και μετά ……………………………………….

40

ΑΔΑ: 4ΑΣΗΙ-ΞΘ1
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
- Έλαβα γνώση της προκήρυξης διαγωνισμού κατάταξης δοκίμων Υπαξιωματικών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ έτους 2011
καθώς και των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής στον εν λόγω διαγωνισμό, τα οποία και αποδέχομαι.
- Έχω όλα τα νόμιμα προσόντα-προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπως αυτά αναφέρονται στη σχετική
προκήρυξη, τα δε αναγραφόμενα στοιχεία και προϋποθέσεις-προσόντα που δηλώνω στην αίτησή μου είναι
αληθή.
- Εφόσον κριθώ εισακτέος/α θα προσκομίσω πριν από την κατάταξή μου στη Σχολή, τα προβλεπόμενα
δικαιολογητικά πλην αυτών που αναζητούνται αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την ισχύουσα Υπουργική Απόφαση
Κατάταξης Δοκίμων Υπαξιωματικών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ
- Σε περίπτωση που τα αναγραφόμενα στην αίτησή μου αποδειχθούν ανακριβή ή αναληθή ή μεταβληθούν μέχρι
την ημερομηνία κατάταξής μου γνωρίζω ότι δεν θα γίνω δεκτός/η για κατάταξη και εάν έχω καταταγεί ΘΑ
ΑΠΟΒΛΗΘΩ από τη Σχολή, όποτε θα υπέχω όλες τις οικονομικές και άλλες συνέπειες της αποβολής.

Επισυνάπτονται:
Ο υποψήφιος αναγράφει εδώ όσα δικαιολογητικά
επισυνάπτει στην παρούσα αίτηση, αναγράφοντας τον
ακριβή αριθμό φύλλων έκαστου δικαιολογητικού καθώς
και τον αριθμό των φύλλων του συνόλου των δικ/κών.
α) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
(δύο όψεις ) (φ. …)
γ) …………………………………………………….
δ) ……………………………………………………..
ε) ………………………………………………………
στ) ……………………………………………………….
ζ) ………………………………………………………
η) ………………………………………………………...
θ) ………………………………………………………..
…………………………………………………………..
………………………………………………………….
…………………………………………………………..
………………………………………………………….
…………………………………………………………..
………………………………………………………….

……………............................ /2011
(Τόπος και Ημερ/νία υποβολής)

Ο/ Η ΑΙΤΩΝ/ ΟΥΣΑΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ

(Σύνολο Φύλλων: ………)
Σημείωση:
Ο/Η υποψήφιος/α θα υπογράψει την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ενώπιον του αρμοδίου
βαθμοφόρου του ΥΠΤΠ/Α/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, άλλως θα πρέπει να βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής του/της από
οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή και η
φωτογραφία να σφραγισθεί από την ίδια Αρχή που θα θεωρήσει το γνήσιο της υπογραφής.
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ΑΔΑ: 4ΑΣΗΙ-ΞΘ1

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
(Συμπληρώνεται από την Επιτροπή Παραλαβής δικαιολογητικών)
……………………………/2011
Τόπος/Ημερομηνία
Η Επιτροπή
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Βαθμός/Επώνυμο/Όνομα

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(Συμπληρώνεται από την Επιτροπή Τελικού Ελέγχου)

Βεβαιώνεται ο τελικός έλεγχος των δικαιολογητικών του/ης παρόντος/παρούσης υποψηφίου/ας
και η ακρίβεια των εισαχθέντων στη μηχανογράφηση στοιχείων.
………………………………… / 2011
Τόπος/ Ημερομηνία

Η Επιτροπή
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Βαθμός/ Επώνυμο/ Όνομα
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