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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π.

Αρ. Φύλλου 7
26 Μαΐου 2014

Προκήρυξη
(Αριθμός Φακέλου: 221.10−2/2014)
(Αριθμός Σχεδίου: 5508)
Προκήρυξη Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Υπαξιω−
ματικών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών − γυναικών) έτους 2014.
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ –
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.1256/1982 «Για την
πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση
ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς
και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 65).
2. Τη διάταξη του άρθρου 27 παραγρ. 1 εδάφιο α΄ του
Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευ−
σης» (Α΄ 159), όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ.
1 του Ν. 2552/1997 «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 266).
3. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοι−
κητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 6 του Ν. 3079/2002
«Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώμα−
τος» (Α΄ 311), όπως ισχύει.
5. Το Ν. 3328/2005 «Διεπιστημονικός Οργανισμός Ανα−
γνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 80), όπως ισχύει.
6. Το Ν. 3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και λοι−
πές διατάξεις» (Α΄ 75), όπως ισχύει.
7. Την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3812/2009 «Αναμόρ−
φωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 234).
8. Το Ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώ−
ματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 35), όπως ισχύει.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4009/2011 «Δομή,
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών
και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυ−
μάτων» (Α΄ 195).
10. Τις διατάξεις των παρ. 20, 21 και 22 του ένατου
άρθρου του Ν. 4057/2012 (Α΄54).
11. Τις διατάξεις του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις»
(Α΄102).

12. Τις διατάξεις του Ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία
και άλλες διατάξεις» (Α΄92).
13. Το Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διο−
ρισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα» (Α΄ 39),
όπως ισχύει.
14. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005
(Α΄ 98).
15. Τις διατάξεις του Π.Δ 58/2012 «Κατηγορίες, ειδι−
κότητες, οργανικές θέσεις προσωπικού Λιμενικού Σώ−
ματος− Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄ 108), όπως ισχύει.
16. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ΄ του Π.Δ 81/2012
«Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές
υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού
Σώματος− Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄ 139).
17. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ 85/2012 «Ίδρυση
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργη−
ση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 1 του Π.Δ 94/2012 (Α΄ 149) και τροποποιήθηκε με
το άρθρο 3 του Π.Δ 98/2012 (Α΄160) και του Π.Δ 119/2013
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).
18. Την αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣ.2.0/75/24866/10 «Αναπροσαρ−
μογή παραβόλου υποβολής ενστάσεως» (Β΄1958).
19. Την αριθ. 223.10−2/5386/20−5−2014 απόφαση Υπουρ−
γού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Κατάταξη Δοκίμων Υπαξιω−
ματικών Λιμενικού Σώματος− Ελληνικής Ακτοφυλακής»
(Β΄ 1286) (ΑΔΑ: ΒΙΙΠΟΠ−ΣΕΒ).
20. Το αριθ. πρωτ. 2/51848/0020/26−09−07 έγγραφο
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών−Διεύθυνση 20η
Προϋπολογισμού.
21. Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.5/101/17966/26 Ιουλί−
ου 2013 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου
2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α΄ 280), όπως ισχύει.
22. Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.5/59/5798/ 9 Απρι−
λίου 2014 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 09/05/2014) εγκριτική
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ.
33/2006 (Α΄ 280), όπως ισχύει.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την κατάταξη στο
Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ−ΕΛ.ΑΚΤ)
εκατόν δέκα (110) συνολικά δοκίμων Υπαξιωματικών
Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ..
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TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ

1. Η πλήρωση των παραπάνω θέσεων θα γίνει ως εξής:
α. Ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), δηλ. τριάντα τρεις (33) θέσεις, από πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευ−
τικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής.
β. Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), δηλ. είκοσι δύο (22) θέσεις, από πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του Τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής.
γ. Ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), δηλ. τριάντα τρεις (33) θέσεις, από πτυχιούχους Πλοιάρχους προέλευ−
σης Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.).
δ. Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), δηλ. είκοσι δύο (22) θέσεις, από πτυχιούχους Μηχανικούς προέλευσης
Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.).
2. 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−ΕΛ.
ΑΚΤ., ως ακολούθως:
α. Κενές θέσεις κατηγορίας Α.Ε.Ν (Πλοιάρχων ή Μηχανικών) συμπληρώνονται από πτυχιούχους Α.Ε.Ν της άλλης
κατηγορίας, π.χ κενές θέσεις Πλοιάρχων συμπληρώνονται από πτυχιούχους Μηχανικούς και αντίστροφα. Εάν
υπάρχουν κενές θέσεις και στις δύο κατηγορίες, δηλαδή και στους Πλοιάρχους και στους Μηχανικούς, αυτές
συμπληρώνονται από πτυχιούχους Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού τομέα. Εάν και πάλι δεν καλύπτονται οι θέσεις συμπλη−
ρώνονται από πτυχιούχους Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακού τομέα.
β. Κενές θέσεις κατηγορίας Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού τομέα συμπληρώνονται από πτυχιούχους κατηγορίας Α.Ε.Ι. Πανε−
πιστημιακού τομέα και αντίστροφα. Εάν υπάρχουν κενές θέσεις και στις δύο κατηγορίες αυτές συμπληρώνονται
από πτυχιούχους Μηχανικούς Α.Ε.Ν.. Εάν και πάλι δεν καλύπτονται οι θέσεις συμπληρώνονται από πτυχιούχους
Πλοιάρχους Α.Ε.Ν..
3. Τα μόνιμα εν ενεργεία στελέχη Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. που φέρουν το βαθμό του Λιμενοφύλακα κατά την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό, εφόσον κατέχουν τα
προβλεπόμενα προσόντα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των προκηρυχθέντων θέσεων, δηλ. έντεκα (11) θέσεις κατα−
λαμβάνονται από τις ακόλουθες (ευεργετούμενες) κατηγορίες υποψηφίων, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας
τους στο διαγωνισμό και ανεξαρτήτως ειδικοτήτων/κατηγοριών:
α. Πολύτεκνους και τα τέκνα τους.
β. 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.
γ. Τα τέκνα των αναγνωρισμένων ως αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) του συνόλου των προκηρυχθέντων θέσεων, δηλ. τέσσερις (04) θέσεις,
καταλαμβάνονται από γονείς τριών τέκνων και τέκνα τους, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισμό
και ανεξαρτήτως ειδικοτήτων/κατηγοριών. Την ιδιότητα αυτή αποκτούν (άρθρο 3 Ν. 3454/06):
α. 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 (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες
σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής
ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό
πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και
β. τα τέκνα αυτών.
Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό
(67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.
3. Κατά τον καθορισμό του αριθμού των θέσεων που αντιστοιχεί στα ποσοστά των παραγράφων 1 και 2 του
παρόντος Κεφαλαίου, δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα
στην περ. γ παρ. 2 άρθρ. 6 του ν.3079/02, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Δικαίωμα εισαγωγής στη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ., χωρίς διαγωνισμό, έχουν:
α. Ένα τέκνο αποβιώσαντος στρατιωτικού 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 (Υ.Ε.Ν.) ή στα εποπτευόμενα από αυτό Ν.Π.Δ.Δ. ως Διοικητικός Υπάλληλος με οποιαδήποτε σχέση ερ−
γασίας και σε θέση ανάλογη των προσόντων του, από τον γονέα του (σύζυγο αποβιώσαντος).
β. Με τις προϋποθέσεις της ως άνω περιπτώσεως, ένα τέκνο στρατιωτικού Λ.Σ. που κατέστη ανάπηρος συ−
νεπεία 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 προκύπτει από πόρισμα Ένορκης
Διοικητικής Εξέτασης. Η αναπηρία διαπιστώνεται από την Ανώτατη Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή.

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1. Οι υποψήφιοι πέραν των αναφερομένων στο Κεφάλαιο Α΄ προσόντων, πρέπει:
α. Να είναι Έλληνες πολίτες, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ή Δημοτολόγια της Χώρας.
β. Οι προερχόμενοι από ιδιώτες να μην έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους (δηλ. να έχουν γεννηθεί
από 01−01−1986 και μετά), ενώ οι προερχόμενοι εκ μονίμων εν ενεργεία Λιμενοφυλάκων που φέρουν το βαθμό
του Λιμενοφύλακα να μην έχουν υπερβεί το 32ο έτος της ηλικίας τους (δηλ. να έχουν γεννηθεί από 01−01−1982
και μετά).
γ. 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.59−65 του Ν. 3421/2005 (Α' 302), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει].
δ. Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση (Β2) της αγγλικής ή γαλλικής ή ιταλικής ή γερμανικής ή ισπανικής γλώσσας.
ε. Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (1) επεξεργασία κειμένων, (2) υπολογιστικά φύλλα και (3)
υπηρεσίες διαδικτύου.
στ. Να πληρούν τις προϋποθέσεις καταλληλότητας η οποία θα κρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΦΑ−
ΛΑΙΟΥ Ζ΄ της παρούσας. Ειδικά καθορίζεται ότι οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον
1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,60 μ., αμφότεροι χωρίς υποδήματα.
ζ. Να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό:
(1) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης κακουργήματος σε οποιαδήποτε ποινή.
(2) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης των αδικημάτων: ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος,
προδοσίας της χώρας, προσβολής κατά της πολιτειακής εξουσίας, τρομοκρατικών πράξεων, φυλετικών διακρίσε−
ων, 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, πλαστογραφίας πιστοποιητικού, δωροδοκίας ή
δωροληψίας, απιστίας περί την Υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, συκοφαντικής δυσφήμησης, οποιουδήποτε
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
(3) για στρατιωτικά εγκλήματα.
(4) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο σε ποινή φυλάκισης τουλάχι−
στον τριών μηνών.
η. Να μη διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι για τα παραπάνω αδικήματα.
θ. Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για
τη στέρησή τους.
ι. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συ−
μπαράσταση (πλήρη ή μερική), είτε υπό συνδυασμό των δύο προηγουμένων.
2. Οι συμμετέχοντες ως υποψήφιοι μόνιμοι εν ενεργεία Λιμενοφύλακες, πρέπει επιπλέον:
α. Σε όλες τις εκθέσεις αξιολόγησης κατά τη σταδιοδρομία τους να έχουν λάβει, χαρακτηρισμό ‘ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ’ ή
8,5 και άνω στην περίπτωση αξιολόγησης με κλίμακα βαθμολογίας 1−10.
β. Κατά την υπηρεσία τους στο Σώμα, να μην έχουν τιμωρηθεί, με καταστατική ποινή αργίας με προσωρινή
απόλυση ή αργίας με πρόσκαιρη παύση, ή με συνήθη πειθαρχική ποινή περιορισμού συνολικά πάνω από δέκα
(10) ημέρες ή με συνήθη πειθαρχική ποινή φυλάκισης, ή να μην τελούν σε αυτεπάγγελτη διαθεσιμότητα, ή να μην
ευρίσκονται τοποθετημένοι προσωρινά σε άλλη Υπηρεσία ή στην έδρα του ενεργούντος την ανάκριση ένεκα
διενέργειας ποινικής ή διοικητικής ανάκρισης κατά αυτών για σοβαρό αδίκημα ή παράπτωμα, κατ’ εφαρμογή της
παρ.2 του άρθρου 119 του Ν.3079/2002, όπως ισχύει.
3. Υποψήφιοι, που έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για τα αδικήματα της περ. ζ της παρ. 1 μπορούν να συμμετάσχουν
στο διαγωνισμό, αλλά δεν κατατάσσονται στο Σώμα αν μέχρι την προκαθορισμένη ημερομηνία κατάταξης των
επιτυχόντων στη Σ.Δ.Υ.Λ.Σ., δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. Το ίδιο ισχύει και για τα μόνιμα εν
ενεργεία στελέχη Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. που φέρουν το βαθμό του Λιμενοφύλακα τα οποία έχουν παραπεμφθεί ενώπιον
Ανακριτικού Συμβουλίου για οποιοδήποτε λόγο.
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.
4. 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 αιτήσεων και να διατη−
ρούνται τουλάχιστον μέχρι την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα− Ελληνική Ακτοφυλακή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
1. Όσοι έχουν τα προσόντα των Κεφαλαίων Α΄ και Γ΄ της παρούσας και επιθυμούν να καταταγούν ως Δόκιμοι
Υπαξιωματικοί Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., πρέπει να υποβάλουν για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τα κα−
τωτέρω οριζόμενα, τα εξής δικαιολογητικά:
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α. Υπογεγραμμένη Αίτηση συμμετοχής – Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 όπως ισχύει, ως επι−
συναπτόμενο Υπόδειγμα, στην οποία μεταξύ άλλων θα δηλώνουν ότι έχουν όλα τα προσόντα που αναφέρονται
στην προκήρυξη, ότι τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή, καθώς και ότι δεν έχουν υποβάλει
άλλη αίτηση για την ίδια προκήρυξη.
Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
β. Δύο (02) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (ειδικά για τους προερχόμενους από το
Σώμα, με στολή).
γ. Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητάς τους (2 όψεις).
δ. Παράβολο δέκα (10) ευρώ με τα στοιχεία του υποψηφίου. Για την αναγραφή του (μοναδικού) κωδικού πα−
ραβόλου/πληρωμής στο σχετικό πεδίο της αίτησης συμμετοχής τους, οι υποψήφιοι πρέπει πριν από την υποβολή
αυτής να προβούν στην υποβολή αιτήματος χορήγησης ηλεκτρονικού παραβόλου στη διαδικτυακή πύλη της
Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr), στην ηλεκτρονική υπηρεσία e−παράβολο, συμπληρώνοντας, μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:
• στο πεδίο Φορέας Δημοσίου: Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου/ Λοιπές Υπηρεσίες,
• στο πεδίο Κατηγορία Παραβόλου: Διαγωνισμός κατάταξης προσωπικού Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. και
• στο πεδίο Τύπος Παραβόλου: Διαγωνισμός κατάταξης προσωπικού Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.
Κατά την επιλογή του Τύπου Παραβόλου θα εμφανισθεί αυτόματα και το ποσό των δέκα (10) ευρώ.
Ακολούθως, ο υποψήφιος θα πρέπει να προβεί έγκαιρα στην πληρωμή του παραβόλου [με Πιστωτική ή Χρεω−
στική κάρτα Ελληνικών Τραπεζών (Μόνο για πιστοποιημένους Χρήστες TaxisNet) ή σε όλες τις Τράπεζες και τα
ΕΛΤΑ], άλλως η αίτηση δεν θα λαμβάνεται υπ’ όψιν και ο υποψήφιος θα αποκλείεται του διαγωνισμού.
ε. Οι υποψήφιοι που ανήκουν στις κατηγορίες των Ευεργετικών Διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄, εφόσον δηλώνουν
ότι επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού ευεργετήματος, υποβάλουν απαραιτήτως και τα ακόλουθα, κατά
περίπτωση συμπληρωματικά δικαιολογητικά:
(1) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥΣ:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, συνοδευόμενο από Βεβαίωση/ Πιστοποιητικό κυρωμένο από την
Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων (με τη σφραγίδα «τυγχάνει έγκυρο» και εντός της διάρκειας ισχύος κατά
την υποβολή).
(2) ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΩΝ Η΄ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ. ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ή ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ:
(α) 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 και
(β) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση.
(3) ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ:
(α) Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Εφέδρων Πολεμιστών Αναπήρων, Θυμάτων και Αγωνιστών (ΔΕΠΑΘΑ) ή της
οικείας Νομαρχίας ότι ο πατέρας ή η μητέρα του υποψηφίου έχει αναγνωριστεί ως αγωνιστής Εθνικής Αντίστα−
σης και
(β) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση.
(4) ΓΟΝΕΙΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΚΝΑ 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, ανεξαρτή−
τως 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, καθώς και η φοιτητική ιδιότητα αυτού.
(γ) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ή το τέκνου αυτού ή 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 υποψήφιος ως γονέας ή ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, που συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία
πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (επικυρωμένα αντίγραφα των δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πρά−
ξεων) από τα οποία να αποδεικνύεται ότι ο ίδιος ή ο γονέας του έχει αποκτήσει ή διατηρεί την γονική μέριμνα
και επιμέλεια των ως άνω τέκνων.
(5) ΤΕΚΝΟ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ Λ.Σ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η΄ ΕΞΑΙ−
ΤΙΑΣ ΑΥΤΗΣ:
(α) Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και
(β) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση και
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(γ) Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου ότι ο εν χηρεία γονέας δεν
υπηρετεί ως Λιμενοφύλακας ή ως Διοικητικός υπάλληλος με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Υπουργείο ή στα
εποπτευόμενα από αυτό ΝΠΔΔ, ή ότι δεν εισήχθη σε παραγωγική Σχολή του Λ.Σ. άλλο τέκνο του αποβιώσαντος
στρατιωτικού Λ.Σ., ένεκα των ευεργετικών διατάξεων που παρέχονται στον «Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώ−
ματος» (άρθρο 6 Ν. 3079/02, όπως ισχύει).
(6) ΤΕΚΝΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ Λ.Σ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΑΝΑΠΗΡΟΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ Η΄ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΩ ΤΟΥ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (67%) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΚΑ ΑΥΤΗΣ:
(α) Η συνδρομή των προϋποθέσεων και των αιτιών της αναπηρίας στρατιωτικού Λ.Σ. προκύπτει από πόρισμα
Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Αντίγραφο πορίσματος ΕΔΕ ή σχετική βεβαίωση από τη Διεύθυνση Προσωπικού
του Αρχηγείου Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.) και
(β) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση και
(γ) Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου ότι δεν εισήχθη σε παραγωγική
Σχολή του Λ.Σ. άλλο τέκνο του καθισταμένου ανάπηρου στρατιωτικού Λ.Σ., ένεκα των ευεργετικών διατάξεων
που παρέχονται στον «Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (άρθρο 6 Ν. 3079/02, όπως ισχύει).
Ειδικά, οι υποψήφιοι εν ενεργεία μόνιμοι Λιμενοφύλακες που ανήκουν στις κατηγορίες των Ευεργετικών
Διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄, εφόσον δηλώνουν ότι επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού ευεργετήματος,
θα υποβάλουν επιπρόσθετα και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπως ισχύει, ότι δεν άσκησαν το εν λόγω
δικαίωμα για την εισαγωγή τους στη Σχολή Λιμενοφυλάκων.
στ. Τίτλο σπουδών, ως παράγραφο 2 παρόντος ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ και ως ακολούθως:
(1) Οι Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι: πτυχίο ή δίπλωμα. Γίνεται δεκτό, μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των δικαιολο−
γητικών και πιστοποιητικό ή βεβαίωση από τη Γραμματεία της οικείας σχολής ΑΕΙ ημεδαπής ότι ο υποψήφιος
έχει επιτύχει στα προβλεπόμενα μαθήματα και έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του.
Οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίζουν επιπλέον και πράξη αναγνώρισης από το Διαπανε−
πιστημιακό Κέντρο Αναγνωρίσεως Τίτλων της Αλλοδαπής (Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(Ι.Τ.Ε.), ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και
Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχίας της βαθμολογικής κλίμακας
του τίτλου τους με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.
(2) Οι πτυχιούχοι του Ε.Ν.: πτυχίο Α.Ε.Ν..
Σε περίπτωση που ο βαθμός του πτυχίου εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό,
πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό.
ζ. Τίτλο ξένης γλώσσας. Για την απόδειξη γνώσης της αγγλικής ή γαλλικής ή ιταλικής ή γερμανικής ή ισπανικής
γλώσσας επιπέδου αρίστου, πολύ καλού και καλού, υποβάλουν τους αντίστοιχους τίτλους που αναφέρονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας.
η. Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (1) επεξεργασίας κειμένων, (2) υπολογιστικών φύλλων και (3) υπηρε−
σιών διαδικτύου, αποδεικνύεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας.
θ. Όσοι υπηρέτησαν ως Έφεδροι Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, Αρχιλοχίες, Επιλοχίες, Λοχίες, Δεκανείς ή στους
αντίστοιχους σε αυτούς βαθμούς των λοιπών Ενόπλων Δυνάμεων, θα προσκομίζουν πιστοποιητικό στρατολο−
γικής κατάστασης.
2. Για την επικύρωση τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, ισχύουν τα ακόλουθα:
α. Της ημεδαπής
(1) Έγγραφα ημεδαπής που έχουν εκδοθεί από το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.),
τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα Δικαστήρια όλων των βαθμών, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους
κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, τις δημόσιες επιχειρήσεις και του οργανισμούς που
προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3429/2005, καθώς και στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις
των Ο.Τ.Α., υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο ή ευκρινές φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου
ή ευκρινές φωτοαντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου.
(2) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα ή σε ευκρινή φωτοα−
ντίγραφα από αντίγραφα που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα
όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης (1).
β. Της αλλοδαπής
(1) Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο
ή σε ευκρινές φωτοαντίγραφο από αντίγραφο που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο.
(2) Πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, πρωτότυπη ή σε επικυρωμένο
αντίγραφο ή ευκρινές φωτοαντίγραφο της πρωτότυπης ή ευκρινές φωτοαντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου.
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 (ΦΕΚ Α΄ 25/1−2−1914).
Τονίζεται ότι η υποβολή απλών, ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του υποψη−
φίου, περί της ακρίβειας και εγκυρότητας των υποβαλλόμενων φωτοαντιγράφων και ως εκ τούτου εξισώνεται με
την υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986. Στις περιπτώσεις υποβολής παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων,

104

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π.

πέραν των ποινικών κυρώσεων που θα επιβάλλονται, θα ανακαλείται και η πράξη κατάταξης του υποψηφίου,
κατά το μέρος που αφορά σε αυτόν, για την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά.
3. Οι προερχόμενοι από το Σώμα θα πρέπει να υποβάλουν επιπροσθέτως και βεβαίωση της Διεύθυνσης Προσω−
πικού, από την οποία να προκύπτει ότι διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα που ορίζονται στις παραγράφους
1 περ. ζ, 2 και 3 του προηγούμενου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.
4. Όπου απαιτείται η υποβολή πολλών υπευθύνων δηλώσεων του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 για βεβαίωση γε−
γονότων ή καταστάσεων, κατά τα ανωτέρω, είναι δυνατόν οι δηλώσεις αυτές να περιληφθούν σωρευτικώς σε
ένα έντυπο δήλωσης του νόμου αυτού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1. Όσοι έχουν τα παραπάνω προσόντα και επιθυμούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό κατάταξης Δοκίμων
Υπαξιωματικών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ, υποβάλουν αίτηση με επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως (ή με
νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο), κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08:00 έως 14:00, ή ταχυ−
δρομικώς με συστημένη αλληλογραφία, απευθείας σε Επιτροπή/ες Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών και
Μοριοδότησης, που ορίζεται/ονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου (ανάλογα με το πλήθος των
υποψηφίων) και έχει/ουν ως έδρα τη Σχολή Λιμενοφυλάκων στον Πειραιά, από την 02−6−2014 ημέρα Δευτέρα,
μέχρι και την 20−6−2014 ημέρα Παρασκευή, στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. ΕΤΟΥΣ 2014
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ
ΤΕΡΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΙΔΟΥ, ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 18510
Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων
στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
2. Έργο της/των Επιτροπής/ων Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών και Μοριοδότησης, της Σχολής Λιμε−
νοφυλάκων, είναι:
α. η παραλαβή και ο έλεγχος όλων των αιτήσεων και των συνημμένων σε αυτές δικαιολογητικών, που υπο−
βάλλονται σε αυτή αυτοπροσώπως από τους υποψηφίους, ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο.
β. η παραλαβή και ο έλεγχος όλων των αιτήσεων και των συνημμένων σε αυτές δικαιολογητικών που της
αποστέλλονται ταχυδρομικώς, με συστημένη αλληλογραφία από τους υποψηφίους.
γ. η μοριοδότηση των υποψηφίων των οποίων διαπιστώθηκε ότι οι αιτήσεις τους και τα συνημμένα σε αυτές
δικαιολογητικά, πληρούν τις προϋποθέσεις−απαιτήσεις της προκήρυξης.
δ. η σύνταξη, μετά το πέρας των ανωτέρω εργασιών, ενιαίου Πρακτικού στο οποίο θα επισυνάπτονται:
(1) ενιαίος Αλφαβητικός Πίνακας Απορριφθέντων με τα στοιχεία των υποψηφίων των οποίων τα δικαιολογη−
τικά διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις−απαιτήσεις της προκήρυξης στον οποίο θα αναγράφεται
επιπροσθέτως η κατηγορία τους, αιτιολογώντας πλήρως τους λόγους για τους οποίους δεν έχουν δικαίωμα
συμμετοχής στο διαγωνισμό και
(2) ενιαίος Αλφαβητικός Πίνακας Συμμετεχόντων με τα στοιχεία των υποψηφίων των οποίων τα δικαιολογη−
τικά διαπιστώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις−απαιτήσεις της προκήρυξης, στον οποίο θα αναγράφονται
επιπροσθέτως, η κατηγορία τους και ο αριθμός μορίων εκάστου υποψηφίου αναλυτικά, το αποτέλεσμα της
διαδικασίας μοριοδότησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο ΚΕΦΑΛΑΙΟ, καθώς και τυχόν υπαγωγή του
σε ευεργετική διάταξη.
Σχετική ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.
hcg.gr) και στο κτίριο του Αρχηγείου του Λ.Σ−ΕΛ.ΑΚΤ.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου συγκροτείται Ομάδα Μηχανογραφικής Υποστήριξης, με
έδρα τη Σχολή Λιμενοφυλάκων, η οποία έχει ως έργο την μηχανογραφική καταχώριση στοιχείων και την τεχνική
υποστήριξη του διαγωνισμού. Η επιβεβαίωση της ακρίβειας των εισαχθέντων στοιχείων, γίνεται από τις αρμόδιες
ανά διαδικασία Επιτροπές.
4. Δικαιολογητικά και αιτήσεις που θα αποσταλούν από τους υποψήφιους εκπρόθεσμα (ήτοι θα φέρουν ημε−
ρομηνία ταχυδρομείου μεταγενέστερη της 20−6−2014), ή θα προσκομισθούν εκπρόθεσμα, δεν θα λαμβάνονται
υπόψη. Μη υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών εμπρόθεσμα αποκλείει τον υποψήφιο από τη
συμμετοχή του στις περαιτέρω διαδικασίες του διαγωνισμού.
Η αποδεδειγμένη υποβολή αναληθών, παραποιημένων ή πλαστών δικαιολογητικών επιφέρει και ποινικές
συνέπειες στον υποψήφιο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1. Η μοριοδότηση των συμμετεχόντων υποψηφίων πραγματοποιείται μηχανογραφικά και προσδιορίζεται από
το βαθμό του τίτλου σπουδών τους ο οποίος πολλαπλασιάζεται επί επτακόσια (700) και ελέγχεται µέχρι
εκατοστού της µονάδας.
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2. α. Στα ανωτέρω μόρια προστίθενται για τη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή ιταλικής ή γερμανικής ή
ισπανικής γλώσσας αριθμός μορίων, ως ακολούθως:
Πεντακόσια (500) μόρια για κάθε μία εξ αυτών σε όσους κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που απο−
δεικνύει την άριστη γνώση (Γ2).
Τριακόσια (300) μόρια για κάθε μία εξ αυτών σε όσους κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που απο−
δεικνύει την πολύ καλή γνώση (Γ1).
Διακόσια (200) μόρια για κάθε μία εξ αυτών σε όσους κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που αποδει−
κνύει την καλή γνώση (Β2).
Αν ο υποψήφιος κατέχει τίτλους γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας διαφόρων επιπέδων λαμβάνεται υπόψη
μόνο ο ανώτερος τίτλος.
β. Σε όσους έχουν υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις ως Έφεδροι Αξιωματικοί − Ανθ/στές ή Αρχιλοχίες – Επι−
λοχίες − Λοχίες ή ως Δεκανείς και στους αντίστοιχους αυτών βαθμούς των Ενόπλων Δυνάμεων, προστίθεται
επιπλέον αριθμός μορίων ως εξής:
Έφεδροι Αξιωματικοί − Ανθ/στές: 500 μόρια
Αρχιλοχίες – Επιλοχίες – Λοχίες: 300 μόρια
Δεκανείς: 200 μόρια
3. Η/Οι Επιτροπή/ές Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών και Μοριοδότησης συντάσσει/ουν ενιαίο Πρακτικό
με συνημμένους ενιαίους Πίνακες Συμμετεχόντων ανά κατηγορία (Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακού Τομέα Α.Ε.Ι., Πτυ−
χιούχοι Τεχνολογικού Τομέα Α.Ε.Ι., Πτυχιούχοι Α.Ε.Ν./Πλοίαρχοι και Πτυχιούχοι Α.Ε.Ν./Μηχανικοί) κατά φθίνουσα
σειρά αποτελέσματος της διαδικασίας μοριοδότησης που προκύπτει από το άθροισμα των μορίων εκάστου
υποψηφίου, βάσει του ήδη καταρτισθέντος ενιαίου αλφαβητικού Πίνακα με τους υποψηφίους των οποίων τα δι−
καιολογητικά πληρούν τις προϋποθέσεις−απαιτήσεις της προκήρυξης. Οι εν λόγω Πίνακες αναγράφουν αναλυτικά
τα μόρια κάθε υποψηφίου, το αποτέλεσμα της διαδικασίας μοριοδότησης, καθώς και την τυχόν υπαγωγή του σε
ευεργετικές διατάξεις, υπογράφονται δε από το/τους Γραμματέα/είς, τον/τους Πρόεδρο/ους και τα μέλη της/
των Επιτροπής/ών και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.
gr) και στο κτίριο του Αρχηγείου του Λ.Σ−ΕΛ.ΑΚΤ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΨΟΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗΝ Α.Ν.Υ.Ε.,
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
1. Από την/τις Επιτροπή/ές Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών και Μοριοδότησης καλείται από τις πρώτες
κατά σειρά θέσεις βάσει του αποτελέσματος της διαδικασίας μοριοδότησης, κάθε μιας από τις υπάρχουσες περι−
πτώσεις, αριθμός υποψηφίων αυξημένος τουλάχιστον στο τριπλάσιο του αριθμού των προκηρυσσομένων θέσεων
για κάθε κατηγορία, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη και τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.3079/2002
όπως ισχύει, προκειμένου οι υποψήφιοι αυτοί να υψομετρηθούν, να υποβληθούν σε Ιατρικές εξετάσεις –παραπομπή
στην Ανώτατη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ), αθλητικές δοκιμασίες και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.
2. Ο συγκεντρωτικός Αλφαβητικός Πίνακας Καλουμένων, ο οποίος υπογράφεται από το/τους Γραμματέα/είς,
τον/τους Πρόεδρο/ους και τα μέλη της/των Επιτροπής/ων, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος –
Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου του Λ.Σ−ΕΛ.ΑΚΤ.
3. Για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής των διαδικασιών της παραγράφου 1, οι υποψήφιοι ενημερώνονται
με δική τους ευθύνη.
Σχετική ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.
gr), καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου του Λ.Σ−ΕΛ.ΑΚΤ.
Οι υποψήφιοι προσερχόμενοι σε κάθε διαδικασία του διαγωνισμού θα πρέπει να έχουν μαζί τους υποχρεω−
τικά το Δελτίο ταυτότητάς τους. Όσοι δεν φέρουν δελτίο ταυτότητας δεν θα γίνονται δεκτοί και δεν θα τους
επιτρέπεται η είσοδος στους χώρους διεξαγωγής των διαδικασιών, εκτός αν προσκομίσουν βεβαίωση της Αστυ−
νομικής Αρχής με σφραγισμένη φωτογραφία, όπου θα αναγράφεται ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για
την έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ή διαβατήριο ή ναυτικό φυλλάδιο ή άδεια οδήγησης, εφόσον αυτά
φέρουν σχετική φωτογραφία.
4. Η υψομέτρηση διενεργείται από τριμελή Επιτροπή Αξιωματικών Λ.Σ.− ΕΛ.ΑΚΤ., εκ των οποίων ο ένας (01) θα
είναι Αξιωματικός Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού (Ιατρός), η οποία ορίζεται με απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Αιγαίου.
Η Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό στο οποίο επισυνάπτει Πίνακα με τους υποψηφίους που παρουσιάσθηκαν και
διαθέτουν τα ορισθέντα ανά φύλο ελάχιστα όρια ύψους με το μετρηθέν ύψος αυτών καθώς και Πίνακα με τους
υποψήφιους οι οποίοι δεν παρουσιάσθηκαν για υψομέτρηση ή δεν συμμετείχαν στη διαδικασία για οποιονδήποτε
λόγο ή δεν διαθέτουν τα ορισθέντα ανά φύλο ελάχιστα όρια ύψους με το μετρηθέν ύψος αυτών.
Όσοι δεν έχουν το απαιτούμενο ελάχιστο ύψος ή δεν παρουσιασθούν για υψομέτρηση σύμφωνα με το πρό−
γραμμα ή δεν συμμετάσχουν στη διαδικασία για οποιονδήποτε λόγο, αποκλείονται του διαγωνισμού. Ιδιαίτερη
εξέταση υποψηφίου αποκλείεται, πλην της περιπτώσεως ύπαρξης αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας και μόνο εντός
του χρονοδιαγράμματος διεξαγωγής της διαδικασίας υψομέτρησης.
Σε περίπτωση όπου κατά τη διαδικασία της υψομέτρησης υποψήφιος επί τόπου και ενώπιον του Προέδρου της
Επιτροπής Υψομέτρησης προβάλει αντίρρηση επί του αποτελέσματος, διενεργείται επανέλεγχος και η Επιτροπή
βεβαιώνει εγγράφως ότι προέβη σε τρεις (03) επανειλημμένες μετρήσεις σε διαφορετικά χρονικά σημεία, εντός
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όμως του χρονοδιαγράμματος της διαδικασίας υψομέτρησης και όχι πέραν της μίας επιπλέον ημέρας από την
ολοκλήρωσή της, κατά τις εργάσιμες ώρες. Η σχετική βεβαίωση συνυπογράφεται και από τον υποψήφιο στον
οποίο αφορά.
Σχετική ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.
gr) και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ..
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 ιατρικές εξετάσεις και παραπέμπονται στην Ανωτάτη του Ναυ−
τικού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ), η οποία αποφαίνεται για την υγειονομική τους καταλληλότητα.
Οι υποψήφιοι έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν κατά την ημέρα παρουσίασης τους για ιατρικές
εξετάσεις, καθώς και ενώπιον της Α.Ν.Υ.Ε. όλες τις ακόλουθες εργαστηριακές εξετάσεις:
α. Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, κρεατινίνη, τρανσαμινάσες και γενική ούρων με γνωμάτευση ιατρού.
β. Ακτινογραφία θώρακα FACE με γνωμάτευση ιατρού.
γ. Ηλεκτροκαρδιογράφημα με γνωμάτευση ιατρού όπου να αναφέρεται ότι ο υποψήφιος δύναται να συμμε−
τάσχει σε αθλητικές δοκιμασίες.
Οι εξετάσεις μπορούν να διενεργηθούν σε Νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη
ιατρό της χώρας, με την προϋπόθεση να έχουν γίνει εντός τριμήνου προ της ημερομηνίας παρουσίασής τους για
ιατρικές εξετάσεις και να είναι νόμιμα επικυρωμένες (φωτογραφία υποψηφίου – ημερομηνία – σφραγίδα ιατρού).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μη προσκόμιση ΟΛΩΝ των παραπάνω εξετάσεων αποτελεί αιτία αποκλεισμού.
Οι υποψήφιοι που θα κριθούν ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ, ή δεν θα παρουσιασθούν για ιατρικές εξετάσεις, ή στην ΑΝΥΕ
σύμφωνα με το πρόγραμμα ή δεν συμμετάσχουν για οποιονδήποτε λόγο στις διαδικασίες αυτές, αποκλείονται
του διαγωνισμού. Ιδιαίτερη εξέταση υποψηφίου αποκλείεται, πλην της περιπτώσεως ύπαρξης αποδεδειγμένης
ανωτέρας βίας και μόνο εντός του χρονοδιαγράμματος διεξαγωγής της διαδικασίας ιατρικών εξετάσεων.
6. Η ιατρική εξέταση των υποψηφίων Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. ενεργείται σύμφωνα με το Π.Δ. 11/2014
(Α΄ 17) για την κρίση της Σωματικής Ικανότητας υποψηφίων των Σχολών των Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολε−
μικού Ναυτικού. Οι αποφάσεις της ΑΝΥΕ είναι μη αναθεωρήσιμες (Ν.Δ. 1327/73).
7. Ανακοίνωση με τα ονόματα όσων κρίνονται κατάλληλοι από την ΑΝΥΕ και καλούνται να συμμετάσχουν στην
επόμενη διαδικασία αθλητικών δοκιμασιών, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής (www.hcg.gr) και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.
8. Όσοι κληθούν να καταταγούν στη Σ.Δ.Υ.Λ.Σ. πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωσή τους, στην οποία θα
δηλώνουν ότι για να φοιτήσουν στη Σχολή θα υποβληθούν επιπλέον σε ανοσολογικές εξετάσεις (π.χ. Τεστ HIV,
τεστ HbsAg, τεστ HCV, κ.λ.π.), καθώς και σε έλεγχο για χρήση απαγορευμένων ουσιών. Τα αποτελέσματα των
εξετάσεων θα είναι επώνυμα και θα διασφαλίζονται απόλυτα ως προσωπικά δεδομένα. Σε περίπτωση διαπίστω−
σης θετικού δείγματος ή αποτελέσματος θα ακολουθούνται οι προβλεπόμενες κατά περίπτωση διαδικασίες.
9. Οι υποψήφιοι που κρίνονται «Κατάλληλοι» από την ΑΝΥΕ, υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες ενώπιον της
Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών, που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, σύμφωνα
με πρόγραμμα που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr)
και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ..
10. Οι υποψήφιοι υποβάλλονται στις κάτωθι αθλητικές δοκιμασίες:
α. Στην ελεύθερη κολύμβηση σε απόσταση 50 μέτρων σε χρόνο δύο (02) λεπτών (μία προσπάθεια). Όσοι δεν
παρουσιασθούν ή κολυμπήσουν την απόσταση αυτή σε χρόνο μεγαλύτερο ή αδυνατούν να κολυμπήσουν ή δεν
συμμετάσχουν για οποιονδήποτε λόγο, θεωρούνται ότι απέτυχαν και αποκλείονται από τον διαγωνισμό.
Η Επιτροπή μετά το πέρας της δοκιμασίας της κολύμβησης συντάσσει σχετικό Πρακτικό, στο οποίο επισυνάπτει
Πίνακα με αυτούς που επέτυχαν στην κολύμβηση καθώς και Πίνακα με τους υποψηφίους οι οποίοι απέτυχαν
αναγράφοντας την πλήρη αιτιολογία.
Σχετική ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.
gr) και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ..
β. Οι υποψήφιοι που επέτυχαν στην κολύμβηση υποβάλλονται σε όλα τα ακόλουθα αγωνίσματα και υποχρεού−
νται να επιτύχουν τα όρια επίδοσης και στα πέντε:
(1) Άλμα σε μήκος με φόρα 3,60 μέτρα (τρεις προσπάθειες).
(2) Άλμα σε ύψος με φόρα 1,00 μέτρο (τρεις προσπάθειες).
(3) Δρόμος 1000 μέτρων σε χρόνο 4 λεπτών και 30 δευτερολέπτων (μία προσπάθεια).
(4) Δρόμος 100 μέτρων σε χρόνο 17 δευτερολέπτων (μία προσπάθεια).
(5) 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).
Όσοι δεν παρουσιασθούν ή δεν συμμετάσχουν για οποιονδήποτε λόγο σύμφωνα με το πρόγραμμα σε όλα τα
αγωνίσματα των αθλητικών δοκιμασιών, αποκλείονται του διαγωνισμού.
Η Επιτροπή μετά το πέρας των αγωνισμάτων συντάσσει σχετικό Πρακτικό, στο οποίο επισυνάπτει Πίνακα με
αυτούς που επέτυχαν στα αγωνίσματα καθώς και Πίνακα με τους υποψηφίους που απέτυχαν αναγράφοντας την
πλήρη αιτιολογία.
Ανακοίνωση με τα ονόματα όσων επιτύχουν στα αγωνίσματα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώμα−
τος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr) και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.
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11. Ιδιαίτερη εξέταση υποψηφίου αποκλείεται. Ειδικά σε περίπτωση που αποδεδειγμένα συντρέχει λόγος ανω−
τέρας βίας ή που διαπιστωθεί πρόβλημα υγείας υποψηφίου από επιτόπια εξέτασή του από τον παρόντα ιατρό,
πριν από την διεξαγωγή κάποιου αγωνίσματος, υπάρχει η δυνατότητα να αγωνισθεί σε αυτό 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 στοι−
χεία 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
του διαγωνισμού.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόβλημα επί της διαδικασίας και μόνο, αρμόδιος είναι ο Πρόεδρος της οικείας
Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών.
12. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι που επέτυχαν στα αγωνίσματα υποβάλλονται σε κατάλληλες Ψυχοτεχνικές δοκι−
μασίες από Επιτροπή αρμόδιων Αξιωματικών που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Οι
υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή δοκιμασία (TEST Προσωπικότητας) και προφορική δοκιμασία (συνέντευξη)
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Με τις εξετάσεις αυτές ερευνάται η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαι−
τήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει προσωπικότητα του
υποψηφίου. Η Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό στο οποίο επισυνάπτει Πίνακα με το αποτέλεσμα ανά υποψήφιο.
Όποιος κρίνεται ακατάλληλος από τις ψυχοτεχνικές δοκιμασίες ή δεν παρουσιάσθηκε σύμφωνα με το πρό−
γραμμα ή δεν συμμετείχε για οποιονδήποτε λόγο σε αυτές, αποκλείεται από το διαγωνισμό. Ιδιαίτερη εξέταση
υποψηφίου αποκλείεται, πλην της περιπτώσεως ύπαρξης αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας και μόνο εντός του
χρονοδιαγράμματος διεξαγωγής της διαδικασίας Ψυχοτεχνικών δοκιμασιών. Ανακοίνωση με τα ονόματα όσων
παρουσιασθούν και επιτύχουν στην εν λόγω διαδικασία, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος –
Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr) και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόβλημα επί της διαδικασίας και μόνο, αρμόδιος είναι ο Πρόεδρος της οικείας
Επιτροπής Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών.
13. Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών του παρόντος ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ο αριθμός των
υποψηφίων δεν ανέρχεται στο διπλάσιο τουλάχιστον των προκηρυσσομένων θέσεων, δύναται να κληθεί εκ νέου
από τους μη εισέτι κληθέντες και κατά σειρά επιτυχίας ανά κατηγορία/ειδικότητα, συμπληρωματικός αριθμός
υποψηφίων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
1. Οι υποψήφιοι που επέτυχαν στις Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις, στα ακό−
λουθα μαθήματα:
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Α.Ε.Ι.
(ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ)

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
Α.Ε.Ν.
ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Α΄ ΚΟΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ − ΕΚΘΕΣΗ ΙΔΕΩΝ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(ΙΔΙΩΤΙΚΟ − ΔΗΜΟΣΙΟ)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

−

−

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

−

ΝΑΙ

−

ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (ΜΕΚ)

−

−

ΝΑΙ

Β΄ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

2. Για τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου
τουλάχιστον τριμελής Επιτροπή Εξετάσεων − Κατάταξης αποτελούμενη από Αξιωματικούς Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.. Στην
ίδια απόφαση ορίζονται ανά εξεταζόμενο μάθημα τουλάχιστον δύο (02) Αξιωματικοί Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. ως εξεταστές
και τουλάχιστον ένας (01) Αξιωματικός Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. ως αναβαθμολογητής.
3. Η εξεταστέα κατά μάθημα ύλη καθορίζεται ως ακολούθως:
α. Έκθεση Ιδεών:
Ανάπτυξη ορισμένου θέματος για τη διαπίστωση της γενικής μόρφωσης του υποψηφίου και της ικανότητάς
του προς διατύπωση.
β. Στοιχεία Ναυτικού Δικαίου:
(1) Ιδιωτικό Ναυτικό Δίκαιο: Πλοία και πλοιοκτησία. Συμπλοιοκτησία. Πλοίαρχος. Πλήρωμα. Ναύλωση. Υποθήκη
πλοίων. Ναυτικά προνόμια. Κοινές αβαρίες και συνεισφορές.

108

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π.

(2) Δημόσιο Ναυτικό Δίκαιο: Έννοια πλοίου και βοηθητικού ναυπηγήματος άρθρα 3−4 ΚΔΝΔ. Αναγνώριση πλοίου
ως Ελληνικού άρθρο 5 ΚΔΝΔ. Δικαιώματα πλοίων υπό ελληνική σημαία άρθρο 11 ΚΔΝΔ.
Διαγραφή πλοίου εκ του Νηολογίου άρθρο 18 ΚΔΝΔ. Ναυτιλιακά Έγγραφα πλοίων άρθρο 46 και επόμ. ΚΔΝΔ.
Εξουσία και καθήκοντα του Πλοιάρχου άρθρα 104−129 ΚΔΝΔ. Αστυνομία λιμένων και παραλίων άρθρα 136−137 ΚΔΝΔ.
γ. Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου (Γ΄ τάξη του Γενικού Λυκείου):
(1) Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΝ 19Ο ΑΙΩΝΑ (1815−1871): Το Συνέδριο Ειρήνης της Βιέννης (1814−1815). Τα
εθνικά και φιλελεύθερα κινήματα στην Ευρώπη. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821− Ένα μήνυμα ελευθερίας για
την Ευρώπη. Το ελληνικό κράτος και η εξέλιξή του (1830−1881). Η Βιομηχανική Επανάσταση.
(2) ΑΠΟ ΤΟΝ 19Ο ΣΤΟΝ 20Ο ΑΙΩΝΑ (1871−1914): Η ακμή της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας. Προσπάθειες για τον
εκσυγχρονισμό της Ελλάδας. Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912−1913).
(3) Ο Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ
(4) Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ: Η δεκαετία 1920−1930. Εσωτερικές
εξελίξεις στην Ελλάδα (1923−1930). Η διεθνής οικονομική κρίση και οι συνέπειές της. Η Ελλάδα κατά την κρίσιμη
δεκαετία 1930−1940.
(5) Ο Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
δ. Διοικητικό Δίκαιο:
Έννοια και περιεχόμενο της Δημόσιας Διοίκησης. Το στοιχείο της δράσης στη Δημόσια Διοίκηση. Ορισμός,
αντικείμενο και πηγές του Διοικητικού Δικαίου. Έννοια της Πολιτείας Δικαίου. Όρια των ενεργειών της Διοίκη−
σης. Όρια Νομοθετικής Εξουσιοδότησης. Σύστημα Αποκέντρωσης και Αυτοδιοίκησης. Έννοια και διακρίσεις των
Διοικητικών Υπηρεσιών.
Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα Διοίκησης. Έννοια και σημασία της Διοικητικής Πράξης. Παραγωγή (έκδοση)
της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων. Η Διοικητική Δράση και
η κατ’ αυτής έννομη προστασία. Αρμοδιότητες του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αρμοδιότητες του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
ε. Ναυτιλία:
(1) ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ−ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Ναυσιπλοΐα, Ορισμοί στη Γη, Γεωγραφικές Συντεταγμένες, Κατευθύνσεις: αληθής Βορράς−μαγνητικός Βορράς
και Βορράς πυξίδας−αντίστοιχες πορείες, Απόλυτες και σχετικές διοπτεύσεις, Μετατροπή σχετικών διοπτεύσεων
σε απόλυτες και αντίστροφα, Απόσταση, Κατηγορίες πλού.
(2) ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Φαροδείκτες και χρήση των πληροφοριών που περιέχουν, Πλοηγοί (PILOTS) και χρήση των πληροφοριών που
περιέχουν, Χάρτες και οι πληροφορίες που περιέχουν στον τίτλο, στο περιθώριο και αλλού.
(3) ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Σκοπός, Φάροι − είδη φάρων − χαρακτηριστικά −τομείς, Ορισμοί της εμβέλειας των φάρων − παράγοντες που
επηρεάζουν την εμβέλεια και την εμφάνιση των χαρακτηριστικών των φάρων, Υπολογισμός της εμβέλειας φάρου
με διάφορες καταστάσεις ορατότητας, Φαρόπλοια, Σημαντήρες−τύποι σημαντήρων−Αλεώρια, Αξιοπιστία πλωτών
μέσων σήμανσης, Ηχητικά σήματα−παράγοντες που επηρεάζουν την εμβέλειά τους − Αξιοπιστία, Γενικά περί
συστημάτων σήμανσης−βασικές αρ¬χές που τα διέπουν, Σύστημα IALA.
(4) ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ
Γενικά, Αναγνώριση, Γραμμές θέσεως, Αντιστοιχία, Ευθυγράμμιση, Απόσταση, Στίγματα Συγχρόνων διοπτεύσεων−
ευθυγραμμίσεων−αποστάσεων, Παράλλαξη, Ασφάλεια πλού, Έλεγχος Πυξίδων, Πλούς με ρεύμα, Πλους με ομίχλη.
στ. Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ):
(1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ:
Εξαρτήματα και μηχανισμοί τετραχρόνου και διχρόνου μηχανής. Σκελετοί βάσεως και κυλίνδρων, κατασκευή
− έλεγχος αυτών. Συνδέτες και επίδραση της προέκτασης στην τελική καταπόνηση του σκελετού. Πώματα.
Βαλβίδες. Χιτώνια. Καταπονήσεις. Μέθοδοι αποφυγής θραύσεων. Φθορά. Μέτρηση και ζωή χιτωνίων. Έλεγχος
ευθυγράμμισης. Κάμψη στροφαλοφόρου και μέθοδοι μέτρησης. Σειρά καύσης.
(2) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΩΝ:
Δίκτυα και εξοπλισμός αυτών. Τεχνολογία ψύξης . Διαβρώσεις και αντιμετώπιση PH και DH νερού. Έλεγχος
θερμοκρασιών και εξαερισμού. Επεξεργασία, προθέρμανση, πρόσθετα καυσίμων. Έννοια των αντιστάσεων ροής
στους οχετούς εισαγωγής και εξαγωγής και επίδραση στη λειτουργία των μηχανών. Σιγαστήρες−οικονομητήρες.
(3) ΚΑΥΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ−΄ΕΓΧΥΣΗ−ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΓΧΥΣΕΩΣ:
Εισαγωγή, τρόποι επίτευξης τέλειας καύσης. Θάλαμοι καύσεως, επίδραση αυτών στην αποδοτική λειτουργία.
Τεχνολογία, συστήματα, εγχυτήρες, ανωμαλίες και αντιμετώπιση. Τύποι αντλιών, λειτουργία, επιθεώρηση, ρύθμιση.
Ρυθμιστές υπερταχύνσεως.
(4) ΣΑΡΩΣΗ − ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΣΗ:
Τεχνολογία σάρωσης και υπερπλήρωσης. Χρησιμοποίηση πίεσης σάρωσης. Συστήματα ροής. Αντλίες, βαθμός
απόδοσης. Υπερπλήρωση 4 και 2 χρόνων. Διαγράμματα. Πλεονεκτήματα και περιορισμοί υπερπλήρωσης.
(5) ΕΚΚΙΝΗΣΗ − ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ − ΈΛΕΓΧΟΣ:
Έλεγχος και προετοιμασία. Δίκτυα, συστήματα και μέσα διευκόλυνσης. Συστήματα αναστροφής.
(6) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΣΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ:
Γενικές αρχές και εξοπλισμός προωστηρίου εγκαταστάσεως ΜΕΚ. Μετάδοση κίνησης προς τον έλικα. Είδη
συνδέσμων, μειωτήρες. Όργανα ελέγχου, ασφαλιστικές διατάξεις. Ωστικός τριβέας−Ελικοφόροι άξονες−Έλικες−
Aκροπρυμναία έδρανα.
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(7) ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ − ΒΛΑΒΕΣ − ΑΙΤΙΑ − ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ − ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ:
Κατά την εκκίνηση: Στο σύστημα αέρα εκκίνησης και καυσίμου. Ανωμαλίες καύσεως, κτύποι στον κύλινδρο,
πτώση και αστάθεια στροφών, διακοπή λειτουργίας, εξανθρακώματα. Θερμάνσεις εμβόλων, πωμάτων, τριβέων,
σωλήνων αέρος εκκίνησης, βλάβες εξαρτημάτων αυτών και των βαλβίδων.
Στο σύστημα λίπανσης:
Χαμηλή πίεση, υψηλές θερμοκρασίες, μη κανονική λίπανση κυλίνδρου, αυξημένη κατανάλωση ελαίου, συνέπει−
ες−αντιμετώπιση.
Στο σύστημα ψύξης:
Αύξηση θερμοκρασίας ενός ή όλων των κυλίνδρων, διακύμανση στάθμης δοχείου διαστολής διαρροή ψυγείου κλπ.
Έκρηξη στροφαλοθαλάμου, πυρκαϊά σαρώσεως, συσκευές εντοπισμού, μέτρα αποφυγής. Ημερήσιες εργασίες.
Στρέψη μηχανής. Περιοδικές επιθεωρήσεις. Μετρήσεις, όρια φθοράς και αντικατάστασης.
Επιθεωρήσεις κατά LLOYD, συντήρηση μακράς διαρκείας.
4. Οι υποψήφιοι καλούνται για εξέταση στα παραπάνω μαθήματα. Το πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων που
θα περιλαμβάνει τις ημέρες, τις ώρες και τον τόπο εξέτασης των μαθημάτων θα ανακοινωθεί στους υποψηφίους
με σχετική καταχώριση στην ιστοσελίδα του Λ.Σ.– ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr), καθώς και με ανάρτηση στο κτίριο
του Αρχηγείου του Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. Είναι δυνατή η εξέταση σε περισσότερα του ενός μαθήματα σε μία ημέρα.
5. Η βαθμολογία κάθε μαθήματος ορίζεται από μηδέν (0) έως εκατό (100). Υποψήφιος που δεν θα συγκε−
ντρώσει συνολικό βαθμό τουλάχιστον διακόσια (200), ως άθροισμα των βαθμολογιών όλων των μαθημάτων,
θεωρείται αποτυχών και αποκλείεται του διαγωνισμού.
Ομοίως, αποτυχών θεωρείται και αποκλείεται από το διαγωνισμό και ο υποψήφιος που δεν θα υποβληθεί σε
γραπτές εξετάσεις σε όλα τα εξεταζόμενα κατά περίπτωση μαθήματα, είτε λόγω απουσίας του σε κάποιο εξ
αυτών, είτε λόγω αποκλεισμού του για τους λόγους που ορίζονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ της παρούσης, είτε λόγω μη
συμμετοχής ή συμμόρφωσής του σε οποιοδήποτε στάδιο της εν λόγω διαδικασίας με τα οριζόμενα στην παρούσα.
6. Κάθε μάθημα βαθμολογείται ανά θέμα και αθροιστικά. Σε περίπτωση που θέμα αποτελείται από περισσότερα
ερωτήματα, καθώς και υποερωτήματα, τίθεται επιμέρους βαθμολογία και εν συνεχεία αθροιστική.
7. Κάθε γραπτό βαθμολογείται από δύο εξεταστές κατά τον τρόπο που αναφέρεται στην προηγούμενη παρά−
γραφο. Ο βαθμός του πρώτου εξεταστή καλύπτεται από τον ίδιο, πριν το γραπτό παραδοθεί στο δεύτερο εξε−
ταστή. Σε ανάλογη ενέργεια προβαίνει και ο δεύτερος πριν παραδώσει τα γραπτά στον Πρόεδρο της Επιτροπής
Εξετάσεων − Κατάταξης. Αν μετά την αποσφράγιση υπάρχει διαφορά μεταξύ των αθροιστικών βαθμολογιών των
δύο εξεταστών μεγαλύτερη των είκοσι (20) μονάδων, τότε με μέριμνα του Προέδρου καλύπτονται οι βαθμοί
των εξεταστών και το γραπτό παραδίδεται στον αναβαθμολογητή για εξέταση. Ο μέσος όρος των αθροιστικών
βαθμολογιών των δύο εξεταστών εξάγεται με προσέγγιση εκατοστού και σημειώνεται στο γραπτό ολογράφως
και αριθμητικώς από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξετάσεων − Κατάταξης. Στην περίπτωση αναβαθμολόγησης,
ο βαθμός του αναβαθμολογητή είναι ο τελικός.
8. Μετά τον καθορισμό του μέσου όρου αθροιστικών βαθμολογιών ή του βαθμού αναβαθμολόγησης κατά
δοκίμιο, γίνεται ενώπιον του Προέδρου και των Μελών της Επιτροπής Εξετάσεων − Κατάταξης, η αφαίρεση του
αδιαφανούς χάρτη, του επικαλύμματος του ονοματεπώνυμου του υποψήφιου.
9. Από τα γραπτά η βαθμολογία μεταφέρεται σε κοινό κατά μάθημα πίνακα από το Γραμματέα της Επιτροπής
Εξετάσεων − Κατάταξης. Στον πίνακα σημειώνεται η αθροιστική βαθμολογία κάθε εξεταστή, καθώς και ο εξα−
γόμενος μέσος όρος βαθμολογίας ή ο βαθμός του αναβαθμολογητή. Ο παραπάνω πίνακας χρονολογείται και
υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τα μέλη της Επιτροπής Εξετάσεων − Κατάταξης, το Γραμματέα και τους κατά
περίπτωση εξεταστές.
10. Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή συντάσσει αλφαβητικό Πίνακα Αποτελεσμάτων στη διαδικασία των
γραπτών εξετάσεων. Στον πίνακα αυτό που υπογράφεται από την Επιτροπή και το Γραμματέα της, γράφονται
έναντι του ονόματος εκάστου υποψηφίου η κατηγορία του (Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακού Τομέα Α.Ε.Ι., Πτυχιούχοι
Τεχνολογικού Τομέα Α.Ε.Ι., Πτυχιούχοι Α.Ε.Ν./ Πλοίαρχοι και Πτυχιούχοι Α.Ε.Ν./ Μηχανικοί), η τυχόν υπαγωγή του
σε ευεργετικές διατάξεις, οι τελικοί βαθμοί κατά μάθημα, το άθροισμά τους, ο εξαγόμενος μέσος όρος, καθώς
και το γινόμενό του επί εκατό (100) το οποίο αποτελεί και το αποτέλεσμα της διαδικασίας γραπτών εξετάσεων.
Οι υποψήφιοι που δε λαμβάνουν τη βάση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 5 του παρόντος ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ή εμπί−
πτουν σε μία από τις αναφερόμενες περιπτώσεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 5 του παρόντος ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ,
αποτυγχάνουν και έναντι του ονόματός τους αντί του τελικού συνολικού βαθμού επίδοσής τους στις εξετάσεις,
αναγράφεται με ερυθρά μελάνη η ένδειξη ‘‘ΑΠΕΤΥΧΕ’’, καθώς και ο λόγος αποτυχίας τους και αποκλείονται του
διαγωνισμού. Για τους υποψήφιους που υπάγονται στις περιπτώσεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 5 του παρόντος
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, στα αντίστοιχα πεδία βαθμολογίας του/ των μαθήματος/ μαθημάτων αντί βαθμολογίας τίθεται η
ένδειξη ‘’ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ’’ ή ‘’ΜΗΔΕΝ (0)’’ ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση και αντί του τελικού συνολικού
βαθμού επίδοσής τους στις εξετάσεις, αναγράφεται με ερυθρά μελάνη η ένδειξη ‘‘ΑΠΕΤΥΧΕ’’ και αποκλείονται
του διαγωνισμού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
1. Τα θέματα των γραπτών εξετάσεων των μαθημάτων καταρτίζονται από τους κατά περίπτωση εξεταστές,
λίγο πριν από την έναρξη της εξέτασης κάθε μαθήματος σε τριπλάσιο τουλάχιστον αριθμό αυτών που θα δο−
θούν στους υποψηφίους για ανάπτυξη, αριθμούνται και τοποθετούνται σε κληρωτίδα. Κάθε θέμα δύναται να

110

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π.

περιλαμβάνει περισσότερα από ένα ερωτήματα, καθώς και υποερωτήματα, αναγράφοντας επί του σώματος του
φύλλου χαρτιού που αναγράφεται κάθε θέμα, την βαθμολογία που λαμβάνει κάθε ερώτημα συνολικά, καθώς και
την επιμέρους βαθμολογία που λαμβάνουν τα υποερωτήματά του.
2. Η εξαγωγή του κληρωθέντος θέματος από την κληρωτίδα γίνεται από έναν υποψήφιο παρουσία και λοιπών
υποψηφίων που τα διαβάζει μεγαλόφωνα και τα παραδίδει στον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξετάσεων. Ο Πρόε−
δρος και τα μέλη της Επιτροπής καθώς και οι κατά περίπτωση εξεταστές, μονογράφουν όλα τα φύλλα χαρτιού
στα οποία ήταν γραμμένα τα θέματα που τέθηκαν στην κληρωτίδα. Στο θέμα που κληρώθηκε τίθεται σχετική
ένδειξη, που επίσης μονογράφεται από τον Πρόεδρο και τους κατά περίπτωση εξεταστές, και υπαγορεύεται
στους υποψηφίους.
3. Η εξέταση των μαθημάτων θα γίνει με ανάπτυξη κειμένου ή με τη μέθοδο ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής καθορίζει και ανακοινώνει στους υποψηφίους τη βαθμολογία που αντιστοιχεί στην
ορθή απάντηση κάθε ερωτήματος καθώς και των τυχόν υποερωτημάτων, αμέσως μετά την εκφώνηση αυτών.
Σχετική ενυπόγραφη καταχώριση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής τίθεται και επί του σώματος του κειμένου
του κληρωθέντος θέματος.
4. Υποψήφιοι που στερούνται δελτίου ταυτότητας, δε γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις, εκτός αν προσκομί−
σουν βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής ότι έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για έκδοση δελτίου ταυτότητας. Η
βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής πρέπει να φέρει επικυρωμένη φωτογραφία. Αντί αυτών μπορεί να προσκομι−
σθεί διαβατήριο ή ναυτικό φυλλάδιο ή άδεια οδήγησης, εφόσον φέρουν σχετική φωτογραφία. Δεν επιτρέπεται
η είσοδος των υποψηφίων στην αίθουσα εξετάσεων πριν διαπιστωθεί η ταυτότητά τους.
5. Για τις γραπτές εξετάσεις χρησιμοποιούνται φύλλα χάρτου που φέρουν την σφραγίδα του Αρχηγείου Λ.Σ.−ΕΛ.
ΑΚΤ., αδιαφανή χάρτη για την κάλυψη των στοιχείων του υποψηφίου και την υπογραφή του Προέδρου ή μέλους
της Επιτροπής Εξετάσεων − Κατάταξης, κατόπιν εντολής του Προέδρου.
6. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής καθορίζει στην αρχή κάθε εξέτασης το χρόνο μέσα στον οποίο οι υποψήφιοι
πρέπει να αναπτύξουν τις απαντήσεις και να παραδώσουν τα γραπτά τους. Παράταση των εξετάσεων, μπορεί
να επιτραπεί ύστερα από απόφαση της Επιτροπής, όχι όμως πάνω από μισή ώρα κατά μάθημα. Ο εξεταζόμενος
οφείλει να παραδώσει το γραπτό του εντός της ως άνω προθεσμίας αλλιώς μηδενίζεται.
7. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσέρχονται εγκαίρως στις αίθουσες εξετάσεων, να καταλαμβάνουν τις
θέσεις που τους υποδεικνύονται και γενικώς να υπακούουν στις υποδείξεις των υπευθύνων που αφορούν στον
τρόπο και τη διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να γίνεται νωρί−
τερα από την ώρα έναρξης της εξέτασης κάθε μαθήματος.
8. Υποψήφιος που δεν προσέρχεται στους συγκεκριμένους χώρους και χρόνους που καθορίζονται με ανακοινώ−
σεις για να μετάσχει στις γραπτές εξετάσεις για οποιαδήποτε αιτία (ακόμη και για λόγους ασθενείας), αποκλείεται
της περαιτέρω διαδικασίας των εξετάσεων, στους σχετικούς δε Πίνακες αντί βαθμολογίας στο οικείο μάθημα,
τίθεται η ένδειξη ‘’ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ’’. Βραδύτερη προσέλευση υποψηφίων αποκλείει αυτούς από την προβλεπόμενη
εξέταση, εκτός εάν κατά την κρίση της Επιτροπής αυτή είναι δικαιολογημένη και δεν παραβλάπτεται η ομαλή
διεξαγωγή των εξετάσεων, σε καμιά όμως περίπτωση μετά την κλήρωση των θεμάτων.
Ιδιαίτερη εξέταση ή δοκιμασία υποψηφίου, αποκλείεται.
9. Έκαστος υποψήφιος υποχρεούται να έχει τα αναγκαία για γραφή είδη και το στυλό που χρησιμοποιεί να
είναι διαρκείας και μπλε ή μαύρου χρώματος. Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού.
10. Δεν επιτρέπεται σε κανένα άτομο να εισέρχεται στην αίθουσα εξετάσεων κατά τη διάρκεια της εξέτασης
των μαθημάτων, με εξαίρεση τους εκτελούντες υπηρεσία που σχετίζεται με τη διεξαγωγή των εξετάσεων.
11. Δεν επιτρέπεται στους υποψηφίους να επεξεργάζονται τα θέματα σε άλλο χαρτί διάφορο εκείνου που τους
παρέχεται από την Επιτροπή. Εργασία που έχει γραφεί σε άλλο χαρτί δεν λαμβάνεται υπόψη.
12. Κάθε υποψήφιος που εξέρχεται από την αίθουσα υποχρεούται να παραδώσει το γραπτό του. Υποψήφιοι
που δεν παραδίδουν γραπτό ή χρησιμοποιούν βοηθήματα άλλα, πλην αυτών που έχουν ειδικώς τυχόν επιτραπεί,
ή σημειώσεις, ή υποψήφιοι που αλληλοβοηθούνται ή επιθέτουν στο γραπτό τους σημεία αναγνώρισης ή υπογρά−
φουν το γραπτό τους ή δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις ή οδηγίες των επιτηρητών ή διαταράσσουν με
οποιονδήποτε τρόπο την τάξη ή χρησιμοποιούν μέσα επικοινωνίας με το εκτός της αίθουσας περιβάλλον ή δολι−
εύονται γενικώς την εξέταση, αποβάλλονται από την αίθουσα, στο οικείο μάθημα βαθμολογούνται με ‘’ΜΗΔΕΝ
(0)’’ και αποκλείονται από το διαγωνισμό, ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Εξετάσεων − Κατάταξης, αφού
προηγουμένως κληθούν ενώπιον της προφορικώς σε άμεση ακρόαση. Η απόφαση συντάσσεται εγγράφως και
υπογράφεται από τον Πρόεδρο, το Γραμματέα και τα μέλη της Επιτροπής, γνωστοποιείται άμεσα στον υποψήφιο,
της οποίας λαμβάνει γνώση ενυπογράφως, και εν συνεχεία θεωρείται από τον Αρχηγό Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ..
13. Δεν επιτρέπεται η έξοδος υποψηφίου από την αίθουσα των εξετάσεων πριν από την παρέλευση μισής ώρας
από την έναρξη της εξέτασης κάθε μαθήματος.
14. Δεν επιτρέπεται παραμονή υποψηφίου στην αίθουσα εξετάσεων μετά τη σφράγιση του γραπτού, ή το τέλος
του χρόνου διάρκειας της εξέτασης.
15. Κατά την παράδοση του γραπτού γίνεται έλεγχος των στοιχείων ταυτότητας του υποψηφίου, επικόλληση
του αδιαφανή χάρτη και ακύρωση με γραμμές που σύρονται χιαστί του χώρου του χάρτου που δεν έχει χρησι−
μοποιηθεί.
16. Μετά το πέρας της εξέτασης κάθε μαθήματος τα γραπτά δοκίμια μονογράφονται από τα μέλη της Επι−
τροπής και εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσου ελέγχου και βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων στην
αίθουσα εξετάσεων, αυτά σφραγίζονται από την Επιτροπή εντός φακέλων παρουσία όλων των μελών της και του
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Προέδρου, ο οποίος αναλαμβάνει τη φύλαξη τους προσωπικά μέχρι την αποσφράγισή τους, η οποία διενεργείται
παρουσία της Επιτροπής και των εξεταστών όταν συνέλθουν για έλεγχο και βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων.
17. Μετά από κάθε εξέταση καθώς και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διόρθωσης των δοκιμίων και
εξαγωγής αποτελεσμάτων, η Επιτροπή συντάσσει σχετικά Πρακτικά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ
1. Οι Πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων καταρτίζονται από την Επιτροπή Εξετάσεων − Κατάταξης, λαμ−
βάνοντας υπόψη για κάθε υποψήφιο το αποτέλεσμα της διαδικασίας μοριοδότησης του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤ΄ πολ−
λαπλασιαζόμενο επί 70%, καθώς και το αποτέλεσμα της διαδικασίας γραπτών εξετάσεων του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η΄
πολλαπλασιαζόμενο επί 30% , σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν.3079/02, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Ειδικότερα, η Επιτροπή καταρτίζει τέσσερις (04) Πίνακες Επιτυχίας, έναν για κάθε κατηγορία υποψηφίων
(Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακού Τομέα Α.Ε.Ι., Πτυχιούχοι Τεχνολογικού Τομέα Α.Ε.Ι., Πτυχιούχοι Α.Ε.Ν./ Πλοίαρ−
χοι και Πτυχιούχοι Α.Ε.Ν./ Μηχανικοί), όπου θα περιλαμβάνονται κατά φθίνουσα σειρά οι συγκεντρώσαντες το
μεγαλύτερο άθροισμα αποτελέσματος διαδικασιών μοριοδότησης και γραπτών εξετάσεων, όπως θα προσδιο−
ρισθεί μετά τον πολλαπλασιασμό τους με συντελεστή 70% και 30% αντίστοιχα. Για την κατάρτιση του Πίνακα
Επιτυχόντων λαμβάνονται από τους Πίνακες Επιτυχίας του προηγούμενου εδαφίου, κατά σειρά και κατά το
προβλεπόμενο για την κάθε κατηγορία ποσοστό, οι συγκεντρώσαντες το μεγαλύτερο άθροισμα, τηρουμένων
και των ποσοστών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 3079/2002, όπως ισχύει, και σε αριθμό που καλύπτονται
οι προκηρυσσόμενες προς κάλυψη οργανικές θέσεις. Ακολούθως συντάσσεται ο Πίνακας Επιλαχόντων.
3. Οι Πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων υπογράφονται από το Γραμματέα, τον Πρόεδρο και τα μέλη της
Επιτροπής, θεωρούνται από τον Αρχηγό Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. και αναγράφουν στην πρώτη στήλη το ονοματεπώνυμο
του υποψηφίου και στις επόμενες την κατηγορία του, την σειρά επιτυχίας του στην κατηγορία όπου συμμετέχει,
καθώς και την τυχόν υπαγωγή του σε ευεργετική διάταξη, στην περίπτωση κατά την οποία καταλαμβάνει θέση
στον οικείο Πίνακα Επιτυχόντων κάνοντας χρήση του ευεργετήματός του.
Σε ίσα αθροίσματα τελικής συνολικής βαθμολογίας προηγείται ο υποψήφιος που λαμβάνει τη μεγαλύτερη
βαθμολογία στο μάθημα της Έκθεσης Ιδεών. Εάν προκύψει και νέα ισοβαθμία επιλέγεται ο υποψήφιος που έχει
μεγαλύτερη ηλικία, σύμφωνα με την ημερομηνία γέννησής του και σε περίπτωση ταύτισης διενεργείται κλήρωση
από την Επιτροπή Εξετάσεων − Κατάταξης ενώπιον των ισοβαθμούντων υποψηφίων.
4. Οι ανωτέρω Πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Λ.Σ– ΕΛ.ΑΚΤ (www.hcg.
gr) και στο κτίριο του Αρχηγείου 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 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 (www.hcg.gr), όσο και στη σχετική ανακοίνωση που
αναρτάται στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.
Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για την βαθμολογία και την ουσιαστική εκτίμηση
των πραγμάτων και πρέπει να περιέχει συγκεκριμένους λόγους ακυρότητας κατά συγκεκριμένης πράξεως
ή παραλείψεως.
Στην ένσταση επισυνάπτεται και παράβολο πενήντα (50) ευρώ άλλως η ένσταση δεν λαμβάνεται υπόψη.
Το ΑΣΕΠ εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις, αποφαίνεται επ’ αυτών και ενημερώνεται ο ενιστάμενος με
δική του ευθύνη, είτε από το ΑΣΕΠ είτε από το Αρχηγείο Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ..
5. Η Επιτροπή Εξετάσεων − Κατάταξης προβαίνει αν απαιτείται στις αναγκαίες διορθώσεις, σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στην απόφαση του ΑΣΕΠ και στη συνέχεια καταρτίζει τους τελικούς Πίνακες Επιτυχόντων και
Επιλαχόντων, οι οποίοι υπογράφονται από το Γραμματέα, τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής, θεωρούνται
από τον Αρχηγό Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., διαβιβάζονται στην αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., αναρτώνται
στην ιστοσελίδα του Λ.Σ.– ΕΛ.ΑΚΤ (www.hcg.gr) και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ−ΕΛ.ΑΚΤ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
1. Κατόπιν της έκδοσης σχετικής απόφασης κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης (κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 άρθρο 11 του ν. 3833/2010 και της παρ. 21 άρθρο ένατο του
ν. 4057/2012), προωθείται απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. για την κατάταξη στη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωμα−
τικών Λ.Σ. των αναφερομένων στον τελικό Πίνακα Επιτυχόντων.
2. Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα κληθούν να καταταχθούν, ειδοποιούνται µε προσωπικά τηλεγραφήματα για τον
τόπο και την ημερομηνία παρουσίασης καθώς και για τα επιπλέον δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκοµίσουν
αυτοπροσώπως στην αρµόδια Διεύθυνση πριν την ηµεροµηνία κατάταξής τους, τα οποία είναι τα ακόλουθα:
α. Πιστοποιητικό της Εισαγγελικής Αρχής του τόπου κατοικίας του υποψήφιου ότι δεν διώκεται ως φυγόποινος,
φυγόδικος που να έχει εκδοθεί τρεις (3) μήνες το πολύ πριν από την ημερομηνία υποβολής. Οι υπηρετούντες
ήδη στο Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., προσκομίζουν επιπλέον αντίστοιχο πιστοποιητικό της Εισαγγελίας του Ναυτοδικείου στο
οποίο υπάγεται τοπικά η Υπηρεσία στην οποία υπηρετούν.
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β. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 2690/99,
στην οποία οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι, φυγόδικοι και από άλλη εκτός του τόπου
κατοικίας τους Εισαγγελική Αρχή της Χώρας και ούτε έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για τα προβλεπόμενα στο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ αδικήματα. Οι υπηρετούντες ήδη στο Σώμα, δηλώνουν επιπλέον ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι,
φυγόδικοι και από άλλη εκτός του τόπου υπηρεσίας τους Εισαγγελία των Ναυτοδικείων της Χώρας.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 2690/1999, στην
οποία οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι για να φοιτήσουν στη Σχολή θα υποβληθούν επιπλέον σε ανοσολογικές εξε−
τάσεις (π.χ. Τεστ HIV, τεστ HbsAg, τεστ HCV, κ.λ.π.), καθώς και σε έλεγχο για χρήση απαγορευμένων ουσιών.
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί μετά την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης
του διαγωνισμού και να είναι νομίμως χαρτοσημασμένα.
Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης, καθώς και Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής χρήσης (πρώην
ποινικού μητρώου τύπου Α΄) που να καλύπτει τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου Γ΄ της παρούσης, αναζητούνται
αυτεπάγγελτα από την αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου του Λ.Σ−ΕΛ.ΑΚΤ.
3. Για την κάλυψη των κενών θέσεων που προκύπτουν πριν από την κατάταξη των επιτυχόντων στη Σχολή, λόγω
υποβολής γραπτής παραίτησης, αδικαιολόγητης μη παρουσίασης επιτυχόντων κατά το πρώτο δεκαήμερο από
την ορισθείσα ημερομηνία κατάταξης ή έλλειψης κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών έστω και ενός προσό−
ντος επιτυχόντος, καλούνται να καταταγούν οι επιλαχόντες της αντίστοιχης κατηγορίας, σύμφωνα με τη σειρά
επιτυχίας τους, αφού προηγουμένως, με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ−ΕΛ.ΑΚΤ διαγραφούν όσοι παραιτήθηκαν ή
δεν παρουσιάστηκαν αδικαιολόγητα και όσοι δεν κατείχαν όλα τα νόμιμα προσόντα εισαγωγής στη Σχολή. Για
την κάλυψη των κενών θέσεων που προκύπτουν μετά την κατάταξη των επιτυχόντων στη Σχολή, λόγω υποβολής
γραπτής παραίτησης καταταγέντων, διαπίστωσης έλλειψης έστω και ενός προσόντος καταταγέντος ή απόλυσης
δοκίμου για οποιονδήποτε λόγο από τη Σχολή, καλούνται, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έναρξης
των μαθημάτων, να καταταγούν οι επιλαχόντες της αντίστοιχης κατηγορίας, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας
τους, αφού προηγουμένως, με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ−ΕΛ.ΑΚΤ διαγραφούν όσοι παραιτήθηκαν, έπαυσαν να
έχουν τα νόμιμα προσόντα ή απολύθηκαν από τη Σχολή.
4. Τονίζεται ότι, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.3079/2002, όπως ισχύει, απαγορεύεται στους λειτουρ−
γούς ή υπαλλήλους έμμισθους και άμισθους, πολιτικούς και στρατιωτικούς ή μισθωτούς που απασχολούνται στο
Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου
που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου
προϋπολογισμού τους και άσχετα από τη φύση της σχέσεώς που τους συνδέει με το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. ή το
νομικό πρόσωπο, να διορισθούν ή προσληφθούν και σε δεύτερη θέση ή απασχόληση στο δημόσιο τομέα αυτό,
τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή.
Η παράβαση της θεσπιζομένης με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 1 του Ν. 1256/82 απαγορεύσεως
διώκεται αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας οποιουδήποτε πολίτη και τιμωρείται ποινικά σαν παράβαση
καθήκοντος με ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον ενός έτους και πειθαρχικά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, ελέγχονται
ως προς τη γνησιότητά τους από τουλάχιστον τριμελή Επιτροπή Αξιωματικών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. η οποία συγκροτείται
με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Στο εν λόγω ποσοστό περιλαμβάνεται και το σύνολο των
δικαιολογητικών όσων υποψηφίων Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. καταταχθούν.
Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, πλην των εισαγομένων στη Σχολή, καθώς και τα δικαιολογητικά για τα
οποία διενεργήθηκε έλεγχος γνησιότητας, διατηρούνται στο αρχείο της Υπηρεσίας για τουλάχιστον δώδεκα (12)
μήνες και μετά καταστρέφονται, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την εκκαθάριση αρχείων,
εκτός αν υπάρχει εκκρεμής σχετική δίκη. Επιστροφή δικαιολογητικών γίνεται κατόπιν υποβολής αίτησης του
υποψηφίου, πριν την παρέλευση του 12μήνου, προς την αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου του Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. για
πρωτότυπους τίτλους σπουδών.
2. Τα γραπτά δοκίμια όλων των υποψηφίων Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. διατηρούνται στο αρχείο της
Υπηρεσίας για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες και μετά καταστρέφονται, εκτός αν υπάρχει εκκρεμής σχετική
δίκη. Στην περίπτωση που υπάρχει εκκρεμής σχετική δίκη, τα γραπτά δοκίμια που σχετίζονται με αυτή δεν κα−
ταστρέφονται και φυλάσσονται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Αρχηγείου ΛΣ−ΕΛΑΚΤ.
Η καταστροφή των γραπτών δοκιμίων γίνεται από Τριμελή Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Υπουρ−
γού Ναυτιλίας και Αιγαίου και αποτελείται από ένα στέλεχος Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. της Επιτροπής Εξετάσεων − Κατάταξης
του οικείου διαγωνισμού και δύο Στελέχη Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Αρχηγείου ΛΣ−ΕΛΑΚΤ.
Ως τόπος καταστροφής των γραπτών δοκιμίων ορίζονται τα Γραφεία της παραπάνω Διεύθυνσης και ως τρόπος
καταστροφής αυτών, το κατάλληλο μηχάνημα καταστροφής εγγράφων. Στο τέλος της διαδικασίας συντάσσεται
αναλυτικό πρακτικό το οποίο υποβάλλεται προς θεώρηση στον Αρχηγό Λ.Σ−ΕΛ.ΑΚΤ.
3. Μετά την αποφοίτηση από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. και πριν την τοποθέτησή τους, οι
ονομασθέντες Κελευστές Λ.Σ. προέλευσης Πανεπιστημιακού Τομέα Α.Ε.Ι. και Τεχνολογικού Τομέα Α.Ε.Ι., θα φοιτή−
σουν στο Σχολείο Κυβερνητών Περιπολικών Σκαφών (Σ.ΚΥ.ΠΕΡ.Σ.) εφόσον υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν.
4. Το προσωπικό του Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.3865/10 (Α΄120), όπως ισχύει, εξακο−
λουθεί να έχει ως κύριο φορέα ασφάλισης το Δημόσιο, ως φορέα επικουρικής ασφάλισης το Μετοχικό Ταμείο
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Ναυτικού [Π.Δ. 21/31 Οκτωβρίου 1932 (Α΄387)] και συμμετέχει στο Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος− Ελληνικής
Ακτοφυλακής [Β.Δ. 160/1970 (Α΄44)].
5. Ειδικότερα, οι κατατασσόμενοι στις παραγωγικές σχολές του Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής
από 1.1.2011 και μετά, οι οποίοι, πριν την κατάταξή τους σε αυτές, είχαν ασφαλιστεί στον Τομέα Σύνταξης Μηχα−
νικών και Εργοληπτών Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και στον τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.) του
Ε.Τ.Α.Α., ασφαλίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
6. Οι ευδοκίμως αποφοιτήσαντες από τη Σχολή ονομάζονται Κελευστές Λ.Σ. και αναλαμβάνουν υποχρέωση
πενταετούς παραμονής στο Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. από την ημερομηνία ονομασίας. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στη
Σχολή οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί ΛΣ−ΕΛ.ΑΚΤ. αμείβονται σύμφωνα µε τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις.
7. Όπου στην παρούσα αναφέρεται ΑΕΝ, εννοείται και ΑΔΣΕΝ.
8. Τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄ και Β΄ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης.
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ǹǯ
ȉǿȉȁȅǿ īȁȍȈȈȅȂǹĬǼǿǹȈ - ȉȇȅȆȅȈ ǹȆȅǻǼǿȄǾȈ

ǹ) ǹīīȁǿȀǹ
Ǿ ȖȞȫıȘ ĲȘȢ ǹȖȖȜȚțȒȢ ȖȜȫııĮȢ (ȐȡȚıĲȘ ī2/C2, ʌȠȜȪ țĮȜȒ ī1/C1, țĮȜȒ Ǻ2) ĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ ȝİ ȕȐıȘ ĲȠ ȐȡșȡȠ 1 ʌ.į 146/2007
«ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ ʌ.į 50/2001 ȀĮșȠȡȚıȝȩȢ ʌȡȠıȩȞĲȦȞ įȚȠȡȚıȝȠȪ ıİ șȑıİȚȢ ĳȠȡȑȦȞ ĲȠȣ įȘȝȩıȚȠȣ ĲȠȝȑĮ ȩʌȦȢ
ĮȣĲȩ ȚıȤȪİȚ» (ĭǼȀ 185/3.8.2007/Ĳ.ǹ’), ıİ ıȣȞįȣĮıȝȩ ȝİ ĲȠ ĲİȜİȣĲĮȓȠ İįȐĳȚȠ ĲȘȢ ʌĮȡ.1 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 1 ʌ.į. 116/2006
«ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 28 ĲȠȣ ʌ.į. 50/2001…….» (ĭǼȀ 115/9.6.2006/Ĳ.ǹ’», ȦȢ İȟȒȢ:

Į) Ȃİ ȀȡĮĲȚțȩ ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ȖȜȦııȠȝȐșİȚĮȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ İʌȚʌȑįȠȣ ĲȠȣ Ȟ.2740/1999, ȩʌȦȢ ĮȞĲȚțĮĲĮıĲȐșȘțİ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡ.19
ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 13 ĲȠȣ Ȟ.3149/2003.
Ȓ
ȕ) ȝİ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ İʌȚʌȑįȠȣ ĲȦȞ ʌĮȞİʌȚıĲȘȝȓȦȞ CAMBRIDGE Ȓ MICHIGAN
Ȓ
Ȗ) ȝİ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ İʌȚʌȑįȠȣ ȐȜȜȦȞ ĳȠȡȑȦȞ (ʌĮȞİʌȚıĲȘȝȓȦȞ Ȓ ȝȘ) ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȘ ȞȠȝȚțȒ ĲȠȣȢ ȝȠȡĳȒ,
İĳȩıȠȞ İȓȞĮȚ ʌȚıĲȠʌȠȚȘȝȑȞȠȚ Ȓ ĮȞĮȖȞȦȡȚıȝȑȞȠȚ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ ĮȡȤȒ ĲȘȢ ȠȚțİȓĮȢ ȤȫȡĮȢ ȖȚĮ ȞĮ įȚİȞİȡȖȠȪȞ İȟİĲȐıİȚȢ țĮȚ
ȞĮ ȤȠȡȘȖȠȪȞ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ȖȞȫıȘȢ ĲȘȢ ĮȖȖȜȚțȒȢ ȖȜȫııĮȢ ıĲȠ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ İʌȓʌİįȠ. ǼȐȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ĳȠȡȑĮȢ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘȢ
Ȓ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢ ıĲȘȞ ȠȚțİȓĮ ȤȫȡĮ, ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȕİȕĮȓȦıȘ ĲȠȣ ĮȡȝȩįȚȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ Ȓ ĲȘȢ ȆȡİıȕİȓĮȢ ĲȘȢ ȤȫȡĮȢ ıĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ
ȩĲȚ ĲĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ʌȠȣ ȤȠȡȘȖȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȣȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ĳȠȡİȓȢ ıİ ĲȡȓĲȠȣȢ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ įİȞ ȑȤȠȣȞ ȦȢ ȝȘĲȡȚțȒ ȖȜȫııĮ ĲȘȞ
ǹȖȖȜȚțȒ , İȓȞĮȚ ĮʌȠįİțĲȐ ıİ įȘȝȩıȚİȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ ĲȘȢ ĮȣĲȒȢ ȤȫȡĮȢ ȦȢ ȑȖțȣȡĮ ĮʌȠįİȚțĲȚțȐ ȖȞȫıȘȢ ĲȘȢ ǹȖȖȜȚțȒȢ ȖȜȫııĮȢ
ıĲȠ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ İʌȓʌİįȠ. ȍȢ ȠȚțİȓĮ ȤȫȡĮ ȞȠİȓĲĮȚ Ș ȤȫȡĮ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ Ș ȝȘĲȡȚțȒ Ȓ İʌȓıȘȝȘ ȖȜȫııĮ İȓȞĮȚ Ș ǹȖȖȜȚțȒ
ǺȐıİȚ ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ȝȑȤȡȚ ıȒȝİȡĮ ʌȡȠıțȠȝȚıșȑȞĲȦȞ ıĲȠ ǹȈǼȆ, Įʌȩ ĲȠȣȢ ȠȚțİȓȠȣȢ ĳȠȡİȓȢ, ȕİȕĮȚȦĲȚțȫȞ
İȖȖȡȐĳȦȞ ȖȓȞȠȞĲĮȚ įİțĲȐ, ʌȑȡĮȞ ĲȠȣ ȀȡĮĲȚțȠȪ ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ ȖȜȦııȠȝȐșİȚĮȢ, ĲĮ İȟȒȢ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ:

(Į) ǱȡȚıĲȘ ȖȞȫıȘ (ī2/C2) :
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) ĲȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, ȕĮșȝȠȜȠȖȓĮ 90-100, ĲȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ ĲȠȣ CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) Įʌȩ ĲȠ University of Cambridge Local
Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia ȝİ ȕĮșȝȠȜȠȖȓĮ Įʌȩ 7,5
țĮȚ ȐȞȦ .
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH ĲȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ MICHIGAN.
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- ĲȠȣ EDEXCEL, Ȓ PEARSON TEST OF
ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- ĲȠȣ EDEXCEL Ȓ EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE
IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C2)
• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL
COLLEGE LONDON.

ĲȠȣ TRINITY

• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- țĮȚ
CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (ȈȣȞȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ
ĮșȡȠȚıĲȚțȐ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȩįİȚȟȘ ĲȘȢ ȐȡȚıĲȘȢ ȖȞȫıȘȢ) Ȓ CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOLMASTERY- țĮȚ CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (ȈȣȞȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ
ĮșȡȠȚıĲȚțȐ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȩįİȚȟȘ ĲȘȢ ȐȡȚıĲȘȢ ȖȞȫıȘȢ).
• EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) Ȓ PEARSON EDI Level 3 Certificate in ESOL
International (CEF C2).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (ǼȞȩĲȘĲİȢ: Reading, Writing, Listening, Speaking, ȝİ ȕĮșȝȩ «Distinction” Ȓ “Credit”).
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2).
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• ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).
• Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP) : CEF C2.
• Test of Interactive English, C2 Level.
• NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2).
(ȕ) ȆȠȜȪ țĮȜȒ ȖȞȫıȘ (ī1/C1) :
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) ĲȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ ĲȠȣ CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, ȕĮșȝȠȜȠȖȓĮ 75-89, ĲȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ ĲȠȣ CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) Įʌȩ ĲȠ University of Cambridge Local
Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia ȝİ ȕĮșȝȠȜȠȖȓĮ Įʌȩ 6
ȑȦȢ 7.
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) Įʌȩ ĲȠ University of Cambridge Local Examinations
Syndicate (UCLES).
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- ĲȠȣ EDEXCEL Ȓ PEARSON TEST OF
ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- ĲȠȣ EDEXCEL Ȓ EDEXCEL LEVEL 2 CERTIFICATE IN
ESOL INTERNATIONAL(CEF C1).
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III ĲȠȣ TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) - EXPERT- țĮȚ
CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT- (ȈȣȞȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ĮșȡȠȚıĲȚțȐ
ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȩįİȚȟȘ ĲȘȢ ʌȠȜȪ țĮȜȒȢ ȖȞȫıȘȢ) Ȓ CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- țĮȚ
CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - (ȈȣȞȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ĮșȡȠȚıĲȚțȐ ȖȚĮ ĲȘȞ
ĮʌȩįİȚȟȘ ĲȘȢ ʌȠȜȪ țĮȜȒȢ ȖȞȫıȘȢ).
• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) ĲȠȣ HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ȃǾUSA) țĮȚ ĲȘȢ ǼȁȁǾȃȅǹȂǼȇǿȀǹȃǿȀǾȈ ǼȃȍȈǼȍȈ.
• ȉǼST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), ȕĮșȝȠȜȠȖȓĮ Įʌȩ 785 ȑȦȢ 900 ĲȠȣ
EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
• EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) Ȓ PEARSON EDI Level 2 Certificate in ESOL
International (CEF C1).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (ǼȞȩĲȘĲİȢ: Reading, Writing, Listening, Speaking, ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ș ȝȓĮ İț ĲȦȞ
İȞȠĲȒĲȦȞ İȓȞĮȚ ȝİ ȕĮșȝȩ “Pass”).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (ǼȞȩĲȘĲİȢ: Reading, Writing, Listening, Speaking, ȝİ ȕĮșȝȩ «Distinction” Ȓ “Credit”).
• 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.
• NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1).

(Ȗ) ȀĮȜȒ ȖȞȫıȘ (Ǻ2) :
• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) ĲȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, ȕĮșȝȠȜȠȖȓĮ 60-74, ĲȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ ĲȠȣ CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) Įʌȩ ĲȠ University of Cambridge Local
Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia ȝİ ȕĮșȝȠȜȠȖȓĮ Įʌȩ 4,5
ȑȦȢ 5,5.
•BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) Įʌȩ ĲȠ University of Cambridge Local Examinations
Syndicate (UCLES).
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• (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH ĲȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ MICHIGAN.
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- ĲȠȣ EDEXCEL Ȓ PEARSON
TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION- ĲȠȣ EDEXCEL Ȓ EDEXCEL
LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2).
•CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II ĲȠȣ TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) COMMUNICATOR- țĮȚ CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) COMMUNICATOR- (ȈȣȞȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ
ĮșȡȠȚıĲȚțȐ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȩįİȚȟȘ ĲȘȢ țĮȜȒȢ ȖȞȫıȘȢ) Ȓ
CITY & GUILDS
CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - țĮȚ CITY & GUILDS CERTIFICATE IN
INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR - (ȈȣȞȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ĮșȡȠȚıĲȚțȐ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȩįİȚȟȘ ĲȘȢ țĮȜȒȢ
ȖȞȫıȘȢ).
•TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) ȕĮșȝȠȜȠȖȓĮ Įʌȩ 505 ȑȦȢ 780 ĲȠȣ
EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
• EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) Ȓ PEARSON EDI Level 1 Certificate in ESOL
International (CEF B2) .
•PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (ǼȞȩĲȘĲİȢ: Reading, Writing, Listening, Speaking, ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ș ȝȓĮ İț ĲȦȞ
İȞȠĲȒĲȦȞ İȓȞĮȚ ȝİ ȕĮșȝȩ “Pass”).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (ǼȞȩĲȘĲİȢ: Reading, Writing, Listening, Speaking, ȝİ ȕĮșȝȩ «Distinction” Ȓ “Credit.
• 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.
• NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2).
ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ȐȜȜĮ, ʌȜȘȞ ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ĮȟȚȠȜȠȖȘșȠȪȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȩįİȚȟȘ ĲȘȢ ȖȞȫıȘȢ
ĮȖȖȜȚțȒȢ ȖȜȫııĮȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ:

ĲȘȢ

(i) ȕİȕĮȓȦıȘ ĲȠȣ ĳȠȡȑĮ ʌȠȣ ĲȠ İȟȑįȦıİ (ȝİ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȝİĲĮȖİȞȑıĲİȡȘ ĲȘȢ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮȢ ȑțįȠıȘȢ ĲȠȣ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ),
ȩĲȚ ĲȩıȠ Ƞ ĳȠȡȑĮȢ ȩıȠ țĮȚ ĲȠ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ȖȜȦııȠȝȐșİȚĮȢ İȓȞĮȚ ʌȚıĲȠʌȠȚȘȝȑȞĮ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ ʌȡȠȢ
ĲȠȪĲȠ İșȞȚțȒ ĮȡȤȒ
Ȓ
(ii) ȕİȕĮȓȦıȘ ĲȠȣ ĮȡȝȠįȓȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ Ȓ ĲȘȢ ȆȡİıȕİȓĮȢ ĲȘȢ ȤȫȡĮȢ ıĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ (ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȝȘ ȣʌȐȡȟİȦȢ ĳȠȡȑĮ
ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘȢ Ȓ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢ), ȩĲȚ ĲȠ ʌȡȠıțȠȝȚȗȩȝİȞȠ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ İȓȞĮȚ ĮʌȠįİțĲȩ ıİ įȘȝȩıȚİȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ ĲȘȢ ȠȚțİȓĮȢ
ȤȫȡĮȢ ȦȢ ȑȖțȣȡȠ ĮʌȠįİȚțĲȚțȩ ȖȞȫıȘȢ ĲȘȢ ǹȖȖȜȚțȒȢ ȖȜȫııĮȢ ıİ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ İʌȓʌİįȠ.
Ǻ) īǹȁȁǿȀǹ
Ǿ ȖȞȫıȘ ĲȘȢ īĮȜȜȚțȒȢ ȖȜȫııĮȢ (ȐȡȚıĲȘ ī2/C2, ʌȠȜȪ țĮȜȒ ī1/C1, țĮȜȒ Ǻ2) ĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ, ȦȢ İȟȒȢ:
(Į) ǱȡȚıĲȘ ȖȞȫıȘ (ī2/C2) :
• ȀȡĮĲȚțȩ ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ īȜȦııȠȝȐșİȚĮȢ İʌȚʌȑįȠȣ ī2 ĲȠȣ Ȟ.2740/1999, ȩʌȦȢ ĮȞĲȚțĮĲĮıĲȐșȘțİ
ȐȡșȡȠȣ 13 ĲȠȣ Ȟ.3149/2003.

ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡ.19 ĲȠȣ

• ǻȓʌȜȦȝĮ ALLIANCE FRANCAISE.
• ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ D.A.L.F. – ȅPTION LETTRES Ȓ DALF C2.
• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [ȂȑȤȡȚ ĲȠ 1999 Ƞ ĲȓĲȜȠȢ ĲȠȣ įȚʌȜȫȝĮĲȠȢ
ȒĲĮȞ: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II).
• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE).
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• Certificat de competences linguistiques ĲȠȣ Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),
francais, ĲȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ ĲȘȢ ȁȚȑȖȘȢ – ǼʌȓʌİįȠ C2

Departement de

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL ĲȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ īİȞİȪȘȢ.
(ȕ) ȆȠȜȪ țĮȜȒ ȖȞȫıȘ (ī1/C1) :
•ȀȡĮĲȚțȩ ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ īȜȦııȠȝȐșİȚĮȢ İʌȚʌȑįȠȣ ī1 ĲȠȣ Ȟ. 2740/1999, ȩʌȦȢ ĮȞĲȚțĮĲĮıĲȐșȘțİ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡ.19 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ
13 ĲȠȣ Ȟ.3149/2003.
• DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (ȤȠȡȘȖİȓĲȠ ȝȑȤȡȚ ĲȠ 1996).
ND

• DELF 2

DEGRE (UNITES A5 ET A6) Ȓ DALF C1.

• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I).
• Certificat de competences linguistiques ĲȠȣ Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),
ĲȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ ĲȘȢ ȁȚȑȖȘȢ – ǼʌȓʌİįȠ C1

Departement de francais,

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPERATIONNEL ĲȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ īİȞİȪȘȢ.

(Ȗ) ȀĮȜȒ ȖȞȫıȘ (Ǻ2) :
•ȀȡĮĲȚțȩ ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ īȜȦııȠȝȐșİȚĮȢ İʌȚʌȑįȠȣ Ǻ2 ĲȠȣ Ȟ.2740/1999, ȩʌȦȢ ĮȞĲȚțĮĲĮıĲȐșȘțİ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡ.19 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ
13 ĲȠȣ Ȟ.3149/2003.
• DELF 1ER DEGRǼ (UNITES A1, A2, A3, A4) Ȓ DELF B2.
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (ĲȠ ȠʌȠȓȠ ȤȠȡȘȖİȓĲȠ ȝȑȤȡȚ ĲȠ 1996).
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2.
• Certificat de competences linguistiques ĲȠȣ Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),
ĲȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ ĲȘȢ ȁȚȑȖȘȢ – ǼʌȓʌİįȠ Ǻ2
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL ĲȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ īİȞİȪȘȢ.

Departement de francais,

ȈȘȝİȓȦıȘ: īȚĮ ĲĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ʌĮȜĮȚȠĲȑȡȦȞ İĲȫȞ ĲĮ ȠʌȠȓĮ įİȞ ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ, ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȕİȕĮȓȦıȘ, Įʌȩ ĲȠȞ
ȠȚțİȓȠ ĳȠȡȑĮ (īĮȜȜȚțȩ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ǹșȘȞȫȞ-ȊʌȘȡİıȓĮ ǼȟİĲȐıİȦȞ), ȖȚĮ ĲȠ İʌȓʌİįȠ ĲȠȣ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ .
ī) īǼȇȂǹȃǿȀǹ
Ǿ ȖȞȫıȘ ĲȘȢ īİȡȝĮȞȚțȒȢ ȖȜȫııĮȢ (ȐȡȚıĲȘ ī2/C2, ʌȠȜȪ țĮȜȒ ī1/C1, țĮȜȒ Ǻ2) ĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ, ȦȢ İȟȒȢ:
(Į) ǱȡȚıĲȘ ȖȞȫıȘ (ī2/C2) :
• ȀȡĮĲȚțȩ ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ īȜȦııȠȝȐșİȚĮȢ İʌȚʌȑįȠȣ ī2 ĲȠȣ Ȟ.2740/1999, ȩʌȦȢ ĮȞĲȚțĮĲĮıĲȐșȘțİ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡ.19 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ
13 ĲȠȣ Ȟ.3149/2003.
• Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (ǼȞȩĲȘĲİȢ: Lesen, Hören,
Schreiben, Sprechen) ĲȠȣ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠȣ Goethe.
x

ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), ĲȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ
ȂȠȞȐȤȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠȣ Goethe (ȝȑȤȡȚ 31-12-2011)

• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), ĲȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ
ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠȣ Goethe (ȝȑȤȡȚ 31-12-2011)

Ludwig-Maximilian ĲȠȣ

Ludwig-Maximilian ĲȠȣ ȂȠȞȐȤȠȣ țĮȚ ĲȠȣ

• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) ĲȠȣ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠȣ Goethe (ȝȑȤȡȚ 31-12-2011)
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN ĲȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ īİȞİȪȘȢ.
(ȕ) ȆȠȜȪ țĮȜȒ ȖȞȫıȘ (ī1/C1) :
•ȀȡĮĲȚțȩ ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ īȜȦııȠȝȐșİȚĮȢ İʌȚʌȑįȠȣ ī1 ĲȠȣ Ȟ. 2740/1999, ȩʌȦȢ ĮȞĲȚțĮĲĮıĲȐșȘțİ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡ.19 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ
13 ĲȠȣ Ȟ.3149/2003.
• GOETHE – ZERTIFIKAT C1 ĲȠȣ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠȣ Goethe.
• ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (ȝȑȤȡȚ ĲȠȞ ȂȐȚȠ 2007) ĲȠȣ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠȣ Goethe.
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• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) ĲȠȣ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠȣ Goethe.
• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH.
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN ĲȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ īİȞİȪȘȢ.

(Ȗ) ȀĮȜȒ ȖȞȫıȘ (Ǻ2) :
•ȀȡĮĲȚțȩ ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ īȜȦııȠȝȐșİȚĮȢ İʌȚʌȑįȠȣ Ǻ2 ĲȠȣ Ȟ.2740/1999, ȩʌȦȢ ĮȞĲȚțĮĲĮıĲȐșȘțİ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡ.19 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ
13 ĲȠȣ Ȟ.3149/2003.
• GOETHE – ZERTIFIKAT B2 ĲȠȣ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠȣ Goethe.
• ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) ĲȠȣ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠȣ Goethe.
• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) B2 MITTELSTUFE DEUTSCH.
•ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN ĲȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ īİȞİȪȘȢ.

ǻ) ǿȉǹȁǿȀǹ
Ǿ ȖȞȫıȘ ĲȘȢ ǿĲĮȜȚțȒȢ ȖȜȫııĮȢ (ȐȡȚıĲȘ ī2/C2, ʌȠȜȪ țĮȜȒ ī1/C1, țĮȜȒ Ǻ2) ĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ, ȦȢ İȟȒȢ:
(Į) ǱȡȚıĲȘ ȖȞȫıȘ (ī2/C2) :
• ȀȡĮĲȚțȩ ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ īȜȦııȠȝȐșİȚĮȢ İʌȚʌȑįȠȣ ī2 ĲȠȣ Ȟ.2740/1999, ȩʌȦȢ ĮȞĲȚțĮĲĮıĲȐșȘțİ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡ.19 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ
13 ĲȠȣ Ȟ.3149/2003.
• DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA.
• DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA .
• DIPLOMA DI TRADUTTORE Ȓ DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE.
•CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) ĲȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ ĲȘȢ ȆİȡȠȪȞĲȗȚĮ.
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE ĲȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ īİȞİȪȘȢ.
• ȆȚıĲȠʌȠȓȘıȘ P.L.I.D.A. C2 Ȓ P.L.I.D.A. D (ȑȦȢ ĲȠ 2003)
(ȕ) ȆȠȜȪ țĮȜȒ ȖȞȫıȘ (ī1/C1) :
•ȀȡĮĲȚțȩ ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ īȜȦııȠȝȐșİȚĮȢ İʌȚʌȑįȠȣ ī1 ĲȠȣ Ȟ. 2740/1999, ȩʌȦȢ ĮȞĲȚțĮĲĮıĲȐșȘțİ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡ.19 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ
13 ĲȠȣ Ȟ.3149/2003.
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA ( ĲȠȣ ǿĲĮȜȚțȠȪ ȂȠȡĳȦĲȚțȠȪ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠȣ ǹșȒȞĮȢ).
•DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA (ĲȠȣ ǿĲĮȜȚțȠȪ ȂȠȡĳȦĲȚțȠȪ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠȣ ĬİııĮȜȠȞȓțȘȢ).
• CERTIFICAȉO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) ĲȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ ĲȘȢ ȆİȡȠȪȞĲȗȚĮ.
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO ĲȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ īİȞİȪȘȢ.
• ȆȚıĲȠʌȠȓȘıȘ P.L.I.D.A. C1 Ȓ P.L.I.D.A. C (ȑȦȢ ĲȠ 2003) .
(Ȗ) ȀĮȜȒ ȖȞȫıȘ (Ǻ2) :
•ȀȡĮĲȚțȩ ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ īȜȦııȠȝȐșİȚĮȢ İʌȚʌȑįȠȣ Ǻ2 ĲȠȣ Ȟ.2740/1999, ȩʌȦȢ ĮȞĲȚțĮĲĮıĲȐșȘțİ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡ.19 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ
13 ĲȠȣ Ȟ.3149/2003.
•CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) ĲȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ ĲȘȢ ȆİȡȠȪȞĲȗȚĮ.
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (ĲȠȣ ǿĲĮȜȚțȠȪ ȂȠȡĳȦĲȚțȠȪ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠȣ ĬİııĮȜȠȞȓțȘȢ).
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE ĲȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ īİȞİȪȘȢ.
• ȆȚıĲȠʌȠȓȘıȘ P.L.I.D.A. B2 Ȓ P.L.I.D.A. Ǻ (ȑȦȢ ĲȠ 2003).
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Ǽ) ǿȈȆǹȃǿȀǹ
Ǿ ȖȞȫıȘ ĲȘȢ ǿıʌĮȞȚțȒȢ ȖȜȫııĮȢ (ȐȡȚıĲȘ ī2/C2, ʌȠȜȪ țĮȜȒ ī1/C1, țĮȜȒ Ǻ2) ĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ, ȦȢ İȟȒȢ:
(Į) ǱȡȚıĲȘ ȖȞȫıȘ (ī2/C2) :
• ȀȡĮĲȚțȩ ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ īȜȦııȠȝȐșİȚĮȢ İʌȚʌȑįȠȣ ī2 ĲȠȣ Ȟ.2740/1999, ȩʌȦȢ ĮȞĲȚțĮĲĮıĲȐșȘțİ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡ. 19 ĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣ 13 ĲȠȣ Ȟ. 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).
(ȕ) ȆȠȜȪ țĮȜȒ ȖȞȫıȘ (ī1/C1) :
•ȀȡĮĲȚțȩ ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ īȜȦııȠȝȐșİȚĮȢ İʌȚʌȑįȠȣ ī1 ĲȠȣ Ȟ. 2740/1999, ȩʌȦȢ ĮȞĲȚțĮĲĮıĲȐșȘțİ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡ.19 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ
13 ĲȠȣ Ȟ.3149/2003.
• CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS).

(Ȗ) ȀĮȜȒ ȖȞȫıȘ (Ǻ2) :
•ȀȡĮĲȚțȩ ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ īȜȦııȠȝȐșİȚĮȢ İʌȚʌȑįȠȣ Ǻ2 ĲȠȣ Ȟ.2740/1999, ȩʌȦȢ ĮȞĲȚțĮĲĮıĲȐșȘțİ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡ.19 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ
13 ĲȠȣ Ȟ.3149/2003 .
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO).
• DIPLOMA DELE BASICO DE ESPANOL (Ministry of Education).

ǵȜȠȚ ȠȚ ĲȓĲȜȠȚ ıʌȠȣįȫȞ ȟȑȞȘȢ ȖȜȫııĮȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ İʌȓıȘȝȘ ȝİĲȐĳȡĮıȒ ĲȠȣȢ ıĲȘȞ İȜȜȘȞȚțȒ
ȖȜȫııĮ.
ǼʌȓıȘȢ:
Į) Ǿ ȐȡȚıĲȘ ȖȞȫıȘ ĲȘȢ ȟȑȞȘȢ ȖȜȫııĮȢ ĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ țĮȚ ȝİ ĲȠȣȢ İȟȒȢ ĲȡȩʌȠȣȢ:
(i) Ȃİ ȆĲȣȤȓȠ ȄȑȞȘȢ īȜȫııĮȢ țĮȚ ĭȚȜȠȜȠȖȓĮȢ Ȓ ȆĲȣȤȓȠ ȄȑȞȦȞ īȜȦııȫȞ ȂİĲȐĳȡĮıȘȢ țĮȚ ǻȚİȡȝȘȞİȓĮȢ ǹǼǿ ĲȘȢ ȘȝİįĮʌȒȢ Ȓ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ țĮȚ ȚıȩĲȚȝȠ ıȤȠȜȫȞ ĲȘȢ ĮȜȜȠįĮʌȒȢ,
(ii) Ȃİ ȆĲȣȤȓȠ, ʌȡȠʌĲȣȤȚĮțȩ Ȓ ȝİĲĮʌĲȣȤȚĮțȩ įȓʌȜȦȝĮ Ȓ įȚįĮțĲȠȡȚțȩ įȓʌȜȦȝĮ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ ĮȞĮȖȞȦȡȚıȝȑȞȠȣ ȚįȡȪȝĮĲȠȢ
ĲȡȚĲȠȕȐșȝȚĮȢ İțʌĮȓįİȣıȘȢ ĲȘȢ ĮȜȜȠįĮʌȒȢ,
(iii) Ȃİ ȀȡĮĲȚțȩ ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ īȜȦııȠȝȐșİȚĮȢ İʌȚʌȑįȠȣ ī2 ,
(iv) Ȃİ ǹʌȠȜȣĲȒȡȚȠ ĲȓĲȜȠ ȚıȩĲȚȝȠ ĲȦȞ İȜȜȘȞȚțȫȞ ıȤȠȜİȓȦȞ ǻİȣĲİȡȠȕȐșȝȚĮȢ ǼțʌĮȓįİȣıȘȢ, İĳȩıȠȞ ȑȤİȚ ĮʌȠțĲȘșİȓ ȝİĲȐ Įʌȩ
țĮȞȠȞȚțȒ ĳȠȓĲȘıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȑȟȚ İĲȫȞ ıĲȘȞ ĮȜȜȠįĮʌȒ.
ȕ) Ǿ ʌȠȜȪ țĮȜȒ ȖȞȫıȘ Ȓ Ș țĮȜȒ ȖȞȫıȘ ĲȘȢ ȟȑȞȘȢ ȖȜȫııĮȢ ĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ țĮȚ ȝİ țȡĮĲȚțȩ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ȖȜȦııȠȝȐșİȚĮȢ
İʌȚʌȑįȠȣ ī1 țĮȚ Ǻ2 ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ, țĮĲȐ ĲĮ ȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 2 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 1 ĲȠȣ Ȟ. 2740/1999 (ĭǼȀ 186 ǹǯ), ȩʌȦȢ
ĮȞĲȚțĮĲĮıĲȐșȘțİ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡ. 19 ʌİȡ. Įǯ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 13 ĲȠȣ Ȟ. 3149/2003 (ĭǼȀ 141 ǹǯ). Ǿ țĮȜȒ ȖȞȫıȘ ĲȘȢ ȟȑȞȘȢ ȖȜȫııĮȢ
ĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ țĮȚ ȝİ ĮʌȠȜȣĲȒȡȚȠ Ȓ ʌĲȣȤȓȠ ıȤȠȜİȓȠȣ ĲȘȢ ĮȜȜȠįĮʌȒȢ įİȣĲİȡȠȕȐșȝȚĮȢ Ȓ ȝİĲĮįİȣĲİȡȠȕȐșȝȚĮȢ İțʌĮȓįİȣıȘȢ ĲȡȚİĲȠȪȢ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĳȠȓĲȘıȘȢ.
ȅȚ ȣʌȩ ıĲȠȚȤİȓȠ Į(iv) țĮȚ ȕ ĲȓĲȜȠȚ ıʌȠȣįȫȞ ĲȘȢ ĮȜȜȠįĮʌȒȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ İʌȚʌȜȑȠȞ țĮȚ Įʌȩ ȕİȕĮȓȦıȘ ȖȚĮ ĲȠ İʌȓʌİįȠ
ĲȘȢ İțʌĮȚįİȣĲȚțȒȢ ȕĮșȝȓįĮȢ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮȞȒțȠȣȞ, Ș ȠʌȠȓĮ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȅ.Ǽ.Ǽ.Ȁ. Ȓ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ ǻȚİȪșȣȞıȘ ĲȠȣ
ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ǼșȞȚțȒȢ ȆĮȚįİȓĮȢ țĮȚ ĬȡȘıțİȣȝȐĲȦȞ. ǻȚİȣțȡȚȞȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ Ș İȞ ȜȩȖȦ ȕİȕĮȓȦıȘ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȅ.Ǽ.Ǽ.Ȁ ȝȩȞȠ ȝİĲȐ
ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ ĮĲȠȝȚțȒȢ įȚȠȚțȘĲȚțȒȢ ʌȡȐȟȘȢ ȚıȠĲȚȝȓĮȢ.
ȈȘȝİȓȦıȘ:
Į) ǻİȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ĮʌȩįİȚȟȘ ĲȘȢ ȖȞȫıȘȢ ĲȘȢ ȟȑȞȘȢ ȖȜȫııĮȢ İȐȞ ȠȚ İʌȚțĮȜȠȪȝİȞȠȚ ĲȓĲȜȠȚ ıʌȠȣįȫȞ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠțĲȘșİȓ ıĲȠ
İȟȦĲİȡȚțȩ, ȩʌȠȣ ĲĮ ȝĮșȒȝĮĲĮ įȚįȐıțȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȓįȚĮ ȖȜȫııĮ.
ȕ) ǼȓȞĮȚ ĮȣĲȠȞȩȘĲȠ ȩĲȚ ĲȓĲȜȠȚ ıʌȠȣįȫȞ ȖȞȫıȘȢ ȟȑȞȘȢ ȖȜȫııĮȢ ȣʌİȡțİȓȝİȞȠȣ İʌȚʌȑįȠȣ ĮʌȠįİȚțȞȪȠȣȞ țĮȚ ĲȘ ȖȞȫıȘ țĮĲȫĲİȡȠȣ
(ȗȘĲȠȪȝİȞȠȣ) İʌȚʌȑįȠȣ ĲȘȢ ȟȑȞȘȢ ȖȜȫııĮȢ.

Ǿ ȐįİȚĮ İʌȐȡțİȚĮȢ įȚįĮıțĮȜȓĮȢ ȟȑȞȘȢ ȖȜȫııĮȢ, įİȞ ĮʌȠįİȚțȞȪİȚ ĲȘȞ ȖȞȫıȘ ȟȑȞȘȢ ȖȜȫııĮȢ (ʌ.į 347/2003). ȅȚ ȣʌȠȥȒĳȚȠȚ ʌȠȣ
İȓȞĮȚ țȐĲȠȤȠȚ ĲȘȢ ıȤİĲȚțȒȢ ȐįİȚĮȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıțȠȝȓıȠȣȞ İʌȓıȘȝȘ ȝİĲȐĳȡĮıȘ ĲȠȣ ĲȓĲȜȠȣ ıʌȠȣįȫȞ ȕȐıİȚ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ İțįȩșȘțİ Ș
ȐįİȚĮ İʌȐȡțİȚĮȢ įȚįĮıțĮȜȓĮȢ ȟȑȞȘȢ ȖȜȫııĮȢ) țĮșȫȢ țĮȚ İȣțȡȚȞȑȢ ĳȦĲȠĮȞĲȓȖȡĮĳȠ Įʌȩ ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȠȣ ĲȓĲȜȠȣ ĮȣĲȠȪ ʌȠȣ ȑȤİȚ
İʌȚțȣȡȦșİȓ Įʌȩ įȚțȘȖȩȡȠ.
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ Ǻǯ
īȃȍȈǾ ȋǼǿȇǿȈȂȅȊ Ǿ/Ȋ – ȉȇȅȆȅǿ ǹȆȅǻǼǿȄǾȈ

Ǿ ȖȞȫıȘ ȤİȚȡȚıȝȠȪ Ǿ/Ȋ ıĲĮ ĮȞĲȚțİȓȝİȞĮ: Į) İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ țİȚȝȑȞȦȞ, ȕ) ȣʌȠȜȠȖȚıĲȚțȫȞ ĳȪȜȜȦȞ țĮȚ Ȗ) ȣʌȘȡİıȚȫȞ
įȚĮįȚțĲȪȠȣ ĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ ȦȢ İȟȒȢ:
1. Ȃİ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ȆȜȘȡȠĳȠȡȚțȒȢ Ȓ ȖȞȫıȘȢ ȤİȚȡȚıȝȠȪ Ǿ/Ȋ ʌȠȣ İțįȓįȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĳȠȡİȓȢ ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ʌȚıĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ
ǼșȞȚțȩ ȅȡȖĮȞȚıȝȩ ȆȚıĲȠʌȠȓȘıȘȢ ȆȡȠıȩȞĲȦȞ țĮȚ ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȠȪ ȆȡȠıĮȞĮĲȠȜȚıȝȠȪ (ǼȅȆȆǼȆ) ʌȡȫȘȞ ȅȡȖĮȞȚıȝȩȢ
ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢ ǼțʌĮȓįİȣıȘȢ țĮȚ ȀĮĲȐȡĲȚıȘȢ (ȅ.Ǽ.Ǽ.Ȁ) Ȓ ȑȤȠȣȞ İțįȠșİȓ Įʌȩ ĲȠȞ ȓįȚȠ ĲȠȞ ȅ.Ǽ.Ǽ.Ȁ.
ȂȑȤȡȚ ıȒȝİȡĮ ȑȤȠȣȞ ʌȚıĲȠʌȠȚȘșİȓ Įʌȩ ĲȠȞ ȅ.Ǽ.Ǽ.Ȁ. Ȓ ĲȠȞ ǼȅȆȆǼȆ, ȝİ ıȤİĲȚțȑȢ ʌȡȐȟİȚȢ ĲȠȣȢ, ȠȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ ĳȠȡİȓȢ, ȝİ ĲȘȞ
ĮȞĮȖȡĮĳȩȝİȞȘ ȖȚĮ țȐșİ ĳȠȡȑĮ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘȢ:
Į) ECDL EȜȜȐȢ ǹ.Ǽ. (1.2.2006 ȑȦȢ 30.11.2012 ȕȐıİȚ ĲȘȢ ĮȡȚș. Ǻ/22578/30.11.2012 ĮʌȩĳĮıȘȢ ĲȠȣ ǼȅȆȆǼȆ) Ȓ
PeopleCert ǼȜȜȐȢ ǹǼ (30.11.2012 ȝİ ĲȘȞ ĮȡȚș. Ǻ/22579/30.11.2012 ĮʌȩĳĮıȘ ĲȠȣ ǼȅȆȆǼȆ)
ȕ) Vellum Global Educational Services S.A. (22.2.2006),
Ȗ) Infotest (22.2.2006)
į) ǿCT Hellas ǹ.Ǽ. (22.2.2006) Ȓ ICT Europe (18.7.2007 ĮȜȜĮȖȒ ȠȞȠȝĮıȓĮȢ ĲȘȢ ǿCT Hellas ǹ.Ǽ.)
İ) ȀǼȊ-CERT (5.4.2006)
ıĲ) ACTA ǹ.Ǽ. (17.5.2006)
ȗ) I SKILLS A.E. (14.9.2007)
Ș) ȉǼȁǼĭȍȈ ȉȇǼǿȃǿȃ - TELEFOS TRAINING ǼȆǼ (18-12-2007) Ȓ ȉǼȁǼĭȍȈ ȈǼȇȉ - TELEFOS CERT ǼȆǼ (Ȃİ
ĲȘȞ ĮȡȚș.ī/12485/21.5.2009 ʌȡȐȟȘ ȝİĲȠȞȠȝĮıȓĮȢ ĲȘȢ ȉǼȁǼĭȍȈ ȉȇǼǿȃǿȃ - TELEFOS TRAINING ǼȆǼ) Ȓ ǿȃĭȅȈǼȇȉ-INFOCERT
ǼȆǼ (Ȃİ ĲȘȞ ĮȡȚș. Ǻ/18216/24.9.2012 ĮʌȩĳĮıȘ ĲȠȣ ǼȅȆȆǼȆ ʌİȡȓ ȝİĲȠȞȠȝĮıȓĮȢ ĲȘȢ ȉǼȁǼĭȍȈ ȈǼȇȉ - TELEFOS CERT ǼȆǼ)
ș) DIPLOMA-ĭȅȇǼǹȈ ȆǿȈȉȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹȃĬȇȍȆǿȃȅȊ ǻȊȃǹȂǿȀȅȊ (30-9-2009)
ȉĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ʌȠȣ İțįȓįȠȣȞ ȠȚ ĮȞȦĲȑȡȦ ĳȠȡİȓȢ İȓȞĮȚ ĲĮ İȟȒȢ:
Į) ECDL EȜȜȐȢ ǹ.Ǽ. Ȓ People Cert ǼȜȜȐȢ ǹǼ
• ECDL Core Certificate
• ECDL Start Certificate
• ECDL Progress Certificate
ECDL Profile Certificate
ȕ) Vellum Global Educational Services S.A.
• Cambridge International Diploma in IT Skills
• Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency
Vellum Diploma in IT Skills
Ȗ) Infotest
• Internet and Computing Core Certification (IC3)
• Microsoft Office Specialist (MOS)
• Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert)
• Infotest Certified Basic User (ICBU) (ĲĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ıȣȞįȣĮıȝȩ ĲȦȞ
İȞȠĲȒĲȦȞ << ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ ȀİȚȝȑȞȠȣ>>, <<ȊʌȠȜȠȖȚıĲȚțȐ ĭȪȜȜĮ>>, <<ȊʌȘȡİıȓİȢ ǻȚĮįȚțĲȪȠȣ>>, <<ȆĮȡȠȣıȚȐıİȚȢ>> țĮȚ <<ǺȐıİȚȢ
ǻİįȠȝȑȞȦȞ>>)
į) ǿCT Hellas ǹ.Ǽ. Ȓ ICT Europe
• ICT Intermediate A
• ICT Intermediate B
• ICT Intermediate C
İ) ȀǼȊ-CERT
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• Key Cert IT Basic
• Key Cert IT Initial
ıĲ) ACTA ǹ.Ǽ.
• Certified Computer User (CCU)
ȗ) I SKILLS A.E.
• Basic I.T. Standard
• Basic I.T. Thematic
• Basic I.T. Core
Ș) ȉǼȁǼĭȍȈ ȉȇǼǿȃǿȃ - TELEFOS TRAINING ǼȆǼ Ȓ ȉǼȁǼĭȍȈ ȈǼȇȉ - TELEFOS CERT ǼȆǼ Ȓ ǿȃĭȅȈǼȇȉINFOCERT ǼȆǼ
• Basic Skills Ȓ Infocert Basic Skills (25. 6.2008 ĮȜȜĮȖȒ ȠȞȠȝĮıȓĮȢ ĲȓĲȜȠȣ)
• Basic Ȓ Infocert Basic (25. 6.2008 ĮȜȜĮȖȒ ȠȞȠȝĮıȓĮȢ ĲȓĲȜȠȣ)
• Integration Skills Ȓ Infocert Integration Skills (25. 6.2008 ĮȜȜĮȖȒ ȠȞȠȝĮıȓĮȢ ĲȓĲȜȠȣ)
ș) DIPLOMA-ĭȅȇǼǹȈ ȆǿȈȉȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹȃĬȇȍȆǿȃȅȊ ǻȊȃǹȂǿȀȅȊ
• Basic Office
x Business Office
ȈȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȣʌǯ ĮȡȚș. ʌȡȦĲ. ǻȆ/41791/5.12.2013 ĮʌȩĳĮıȘ ĲȘȢ ȣʌǯ ĮȡȚș. 91/5.12.2013 ıȣȞİįȡȓĮıȘȢ ĲȠȣ ǻ.Ȉ. ĲȠȣ
Ǽ.ȅ.Ȇ.Ȇ.Ǽ.Ȇ.
Ǿ ȚıȤȪȢ ĲȦȞ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ ĲȦȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ĳȠȡȑȦȞ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ İțįȩșȘțĮȞ ȝİĲȐ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȒȢ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȠȞ ȅǼǼȀ
țĮȚ ȝȑȤȡȚ 31/12/2011, ʌĮȡĮĲİȓȞİĲĮȚ ȑȦȢ 30/6/2014.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ȑȤİȚ ȠȜȠțȜȘȡȫıİȚ ȝİ İʌȚĲȣȤȓĮ ĲȚȢ İȟİĲȐıİȚȢ ıĲȚȢ ȠȡȚȗȩȝİȞİȢ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠțȒȡȣȟȘ İȞȩĲȘĲİȢ ĮȜȜȐ ĲȠ
ıȤİĲȚțȩ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ įİȞ ȑȤİȚ ĮțȩȝȘ İțįȠșİȓ , ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİȚ ĮʌȠįİțĲȒ ıȤİĲȚțȒ ʌİȡȓ ĲȠȪĲȠȣ ȕİȕĮȓȦıȘ ĲȠȣ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘȝȑȞȠȣ ĳȠȡȑĮ ȑțįȠıȘȢ ĮȣĲȠȪ.
ȁȠȚʌȐ ʌĮȡĮıĲĮĲȚțȐ (ȕİȕĮȚȫıİȚȢ İȟİĲĮıĲȚțȫȞ țȑȞĲȡȦȞ, țȐȡĲİȢ įİȟȚȠĲȒĲȦȞ țȜʌ) įİȞ ȖȓȞȠȞĲĮȚ įİțĲȐ.
īȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ įİțĲȐ ȝȑȤȡȚ 30.6.2014, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ĮȞȦĲȑȡȦ ĮʌȩĳĮıȘ, ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ȖȞȫıȘȢ Ǿ/Ȋ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ȤȠȡȘȖȒșȘțĮȞ
Įʌȩ ĲȠȣȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ĳȠȡİȓȢ (Į ȑȦȢ į) ȝȑȤȡȚ țĮȚ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȒȢ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȠȞ ȅ.Ǽ.Ǽ.Ȁ . țĮȚ Ș ȚıȤȪȢ ĲȠȣȢ ȑȜȘȖİ ĲȘȞ
31.12.2013 , ȝİ ĲȘȞ İȟȒȢ ȠȞȠȝĮıȓĮ:
Į) ECDL Įʌȩ ĲȘȞ İĲĮȚȡİȓĮ ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ǽ.Ȇ.Ȋ.
ȕ) Cambridge International Examinations Įʌȩ UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (İĲĮȚȡİȓĮ Vellum Global Educational Services).
Ȗ) IC3 Ȓ MOS Įʌȩ CERTIPORT (Microsoft),İĲĮȚȡİȓĮ Infotest (ʌȡȫȘȞ TECHNOPLUS) țĮȚ
į) BTEC in ICT Ȓ Online Award in ICT Įʌȩ LONDON LEARNING (İĲĮȚȡİȓĮ ǿCT Hellas ǹ.Ǽ.).
2. Mİ ĲȓĲȜȠȣȢ ıʌȠȣįȫȞ, ĲȡȚĲȠȕȐșȝȚĮȢ, ȝİĲĮįİȣĲİȡȠȕȐșȝȚĮȢ Ȓ įİȣĲİȡȠȕȐșȝȚĮȢ İțʌĮȓįİȣıȘȢ, İȚįȚțȩĲȘĲĮȢ ȆȜȘȡȠĳȠȡȚțȒȢ Ȓ
ȖȞȫıȘȢ ȤİȚȡȚıȝȠȪ Ǿ/Ȋ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȠȓ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ țĮĲȦĲȑȡȦ.
3. Ȃİ ĲȓĲȜȠȣȢ ıʌȠȣįȫȞ, ȕĮıȚțȠȪȢ Ȓ /țĮȚ ȝİĲĮʌĲȣȤȚĮțȠȪȢ, ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȚĮțȒȢ Ȓ/țĮȚ ȉİȤȞȠȜȠȖȚțȒȢ İțʌĮȓįİȣıȘȢ, Įʌȩ ĲȘȞ
ĮȞĮȜȣĲȚțȒ ȕĮșȝȠȜȠȖȓĮ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ʌȡȠțȪʌĲİȚ ȩĲȚ ȠȚ ȣʌȠȥȒĳȚȠȚ ȑȤȠȣȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșȒıİȚ ĲȑııİȡĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȝĮșȒȝĮĲĮ,
ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ Ȓ țĮĲ’ İʌȚȜȠȖȒ, ȆȜȘȡȠĳȠȡȚțȒȢ Ȓ ȖȞȫıȘȢ ȤİȚȡȚıȝȠȪ Ǿ/Ȋ. ȀĮșȑȞĮ Įʌȩ ĲĮ ĲȑııİȡĮ ĮȣĲȐ ȝĮșȒȝĮĲĮ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȑȤİȚ
ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȘșİȓ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȘȢ ĮʌȩțĲȘıȘȢ ĲȓĲȜȠȣ ıʌȠȣįȫȞ İȓĲİ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȚĮțȒȢ (Ȇ.Ǽ), İȓĲİ ȉİȤȞȠȜȠȖȚțȒȢ (ȉǼ) ǼțʌĮȓįİȣıȘȢ
İȓĲİ ȝİĲĮʌĲȣȤȚĮțȠȪ ĲȓĲȜȠȣ İȓĲİ įȚįĮțĲȠȡȚțȠȪ įȚʌȜȫȝĮĲȠȢ țĮȚ ȣʌȠȜȠȖȓȗȠȞĲĮȚ ĮșȡȠȚıĲȚțȐ.
4. ȅȚ ȣʌȠȥȒĳȚȠȚ ĲȘȢ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȚĮțȒȢ, ȉİȤȞȠȜȠȖȚțȒȢ țĮȚ ǻİȣĲİȡȠȕȐșȝȚĮȢ ǼțʌĮȓįİȣıȘȢ ĮʌȠįİȚțȞȪȠȣȞ İʌĮȡțȫȢ ĲȘ ȖȞȫıȘ
ȤİȚȡȚıȝȠȪ Ǿ/Ȋ ĮțȩȝȘ țĮȚ ȝİ ȝȩȞȘ ĲȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ ȕİȕĮȚȫıİȦȞ ĲȝȘȝȐĲȦȞ ǹǼǿ țĮȚ ȉǼǿ ȝİ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ ʌȚıĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȩĲȚ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıĮȞ
İʌȚĲȣȤȫȢ, ıİ ʌȡȠʌĲȣȤȚĮțȩ Ȓ ȝİĲĮʌĲȣȤȚĮțȩ İʌȓʌİįȠ, ĲȑııİȡĮ (4) İȟĮȝȘȞȚĮȓĮ ȝĮșȒȝĮĲĮ ĲĮ ȠʌȠȓĮ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȓȝȘıȘ ĲȠȣ ĲȝȒȝĮĲȠȢ
İȝʌȓʌĲȠȣȞ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ ȆȜȘȡȠĳȠȡȚțȒȢ Ȓ ĲȠȣ ȤİȚȡȚıȝȠȪ Ǿ/Ȋ.
ǻȚİȣțȡȚȞȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ ĲȓĲȜȠȚ ıʌȠȣįȫȞ ĮȞȫĲİȡȘȢ ĮȜȜȐ țĮȚ țĮĲȫĲİȡȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ Įʌȩ ĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ
ĮȓĲȘıȘ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ , İĳȩıȠȞ ʌȜȘȡȠȪȞ țĮȚ ĲȚȢ ȜȠȚʌȑȢ ʌȡȠȣʌȠșȑıİȚȢ İȖțȣȡȩĲȘĲĮȢ , ȖȓȞȠȞĲĮȚ įİțĲȠȓ , įİįȠȝȑȞȠȣ ȩĲȚ ĮĳİȞȩȢ ȠȚ İȞ
ȜȩȖȦ ĲȡȩʌȠȚ ĮʌȩįİȚȟȘȢ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ʌȡȠıȠȞĲȠȜȩȖȚȠ, ĮĳİĲȑȡȠȣ ȠȚ ıȤİĲȚțȠȓ ĲȓĲȜȠȚ țĮȚ ȕİȕĮȚȫıİȚȢ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ
ĮʌȩįİȚȟȘ ĲȘȢ ȖȞȫıȘȢ Ǿ/Ȋ țĮȚ ȩȤȚ ȖȚĮ ĲȘ įȚİțįȓțȘıȘ șȑıȘȢ ĮȞȫĲİȡȘȢ Ȓ țĮĲȫĲİȡȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ ĲȘȢ ʌȡȠțȘȡȣııȩȝİȞȘȢ.
5. īȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ įİțĲȐ, ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ īȞȫıİȦȞ ȋİȚȡȚıȝȠȪ Ǿ/Ȋ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ İțįȠșİȓ Įʌȩ ĲȠȞ ȅǼǼȀ, țĮĲȩʌȚȞ İʌȚĲȣȤȠȪȢ
ıȣȝȝİĲȠȤȒȢ ĲȠȣ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ ıİ İȟİĲȐıİȚȢ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘȢ īȞȫıİȦȞ ȋİȚȡȚıȝȠȪ Ǿ/Ȋ ĳȣıȚțȫȞ ʌȡȠıȫʌȦȞ ʌȠȣ įȚȠȡȖȐȞȦıİ Ƞ
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ȅȡȖĮȞȚıȝȩȢ. ȉĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ĮȣĲȐ ȚıȤȪȠȣȞ ȖȚĮ ĲȡȓĮ (3) ȑĲȘ Įʌȩ ĲȘȞ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ. Ǿ ȚıȤȪȢ ĲȦȞ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ ʌȠȣ İțįȩșȘțĮȞ
Įʌȩ ĲȠȞ ȅǼǼȀ ȝȑȤȡȚ țĮȚ 31/12/2008 ʌĮȡĮĲİȓȞİĲĮȚ ȑȦȢ 30/6/2014.
ȉǿȉȁȅǿ ȈȆȅȊǻȍȃ
ȉȇǿȉȅǺǹșȂǿǹȈ – ȂǼȉǹǻ/ǺǹĬȂǿǹȈ & ǻǼȊȉǼȇȅǺǹĬȂǿǹȈ ǼȀȆǹǿǻǼȊȈǾȈ
īǿǹ ȉǾȃ ǹȆȅǻǼǿȄǾ īȃȍȈǾȈ ȋǼǿȇǿȈȂȅȊ Ǿ/Ȋ
(ȩʌȦȢ ĮȣĲȠȓ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ȐȡșȡĮ 6,14 țĮȚ 19 ĲȠȣ Ȇ.ǻ 50/2001 ȩʌȦȢ ȚıȤȪİȚ)
ȉȇǿȉȅǺǹĬȂǿǹȈ ǼȀȆǹǿǻǼȊȈǾȈ

-

-

-

-

ǹ) ȆǹȃǼȆǿȈȉǾȂǿǹȀǾȈ ǼȀȆǹǿǻǼȊȈǾȈ
ȆȜȘȡȠĳȠȡȚțȒȢ
ȆȜȘȡȠĳȠȡȚțȒȢ țĮȚ ȉȘȜİʌȚțȠȚȞȦȞȚȫȞ
ǾȜİțĲȡȠȜȩȖȠȣ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ & ȂȘȤĮȞȚțȠȪ ȊʌȠȜȠȖȚıĲȫȞ
ǼĳĮȡȝȠıȝȑȞȘȢ ȆȜȘȡȠĳȠȡȚțȒȢ
ǾȜİțĲȡȠȜȩȖȠȣ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ & ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ ȊʌȠȜȠȖȚıĲȫȞ
ȂȘȤĮȞȚțȠȪ Ǿ/Ȋ țĮȚ ȆȜȘȡȠĳȠȡȚțȒȢ
ǼʌȚıĲȒȝȘȢ ȊʌȠȜȠȖȚıĲȫȞ
ǾȜİțĲȡȠȞȚțȠȪ țĮȚ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ ȊʌȠȜȠȖȚıĲȫȞ
ȂȘȤĮȞȚțȫȞ ȆȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȫȞ & ǼʌȚțȠȚȞȦȞȚĮțȫȞ ȈȣıĲȘȝȐĲȦȞ
ȂȘȤĮȞȚțȫȞ Ǿ/Ȋ ȉȘȜİʌȚțȠȚȞȦȞȚȫȞ țĮȚ ǻȚțĲȪȦȞ
ǼʌȚıĲȒȝȘȢ țĮȚ ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ ȊʌȠȜȠȖȚıĲȫȞ
ǼʌȚıĲȒȝȘȢ țĮȚ ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ ȉȘȜİʌȚțȠȚȞȦȞȚȫȞ
ǾȜİțĲȡȠȞȚțȠȪ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ țĮȚ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ ȊʌȠȜȠȖȚıĲȫȞ
ǾȜİțĲȡȠȞȚțȒȢ țĮȚ ȂȘȤĮȞȚțoȪ ȊʌȠȜȠȖȚıĲȫȞ
ȆȜȘȡȠĳȠȡȚțȒȢ ȝİ İĳĮȡȝȠȖȑȢ ıĲȘ ǺȚȠȚĮĲȡȚțȒ
ȂȘȤĮȞȚțȫȞ ȆȜȘȡȠĳȠȡȚțȒȢ țĮȚ ȉȘȜİʌȚțȠȚȞȦȞȚȫȞ
ǾȜİțĲȡȠȜȩȖȦȞ ȂȘȤĮȞȚțȫȞ țĮȚ ȂȘȤĮȞȚțȫȞ Ǿ/Ȋ
ȆȜȘȡȠĳȠȡȚțȒȢ (Ǽ.ǹ.Ȇ.)
ǻȚįĮțĲȚțȒȢ ĲȘȢ ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ țĮȚ ȌȘĳȚĮțȫȞ ȈȣıĲȘȝȐĲȦȞ
ǼʌȚıĲȘȝȫȞ țĮȚ ȆȠȜȚĲȚıȝȠȪ – ȀĮĲİȪșȣȞıȘ Ǿ/Ȋ (Ȇ.Ȉ.Ǽ.)
Ȓ ȐȜȜȠȢ ȚıȩĲȚȝȠȢ ĲȓĲȜȠȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ İȚįȚțȩĲȘĲĮȢ ıȤȠȜȫȞ ĲȘȢ ĮȜȜȠįĮʌȒȢ.
Ǻ) ȉǼȋȃȅȁȅīǿȀǾȈ ǼȀȆǹǿǻǼȊȈǾȈ
ȆȜȘȡȠĳȠȡȚțȒȢ
ǾȜİțĲȡȠȞȚțȫȞ ȊʌȠȜȠȖȚıĲȚțȫȞ ȈȣıĲȘȝȐĲȦȞ
ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ ȆȜȘȡȠĳȠȡȚțȒȢ țĮȚ ȉȘȜİʌȚțȠȚȞȦȞȚȫȞ
ǼĳĮȡȝȠıȝȑȞȘȢ ȆȜȘȡȠĳȠȡȚțȒȢ țĮȚ ȆȠȜȣȝȑıȦȞ
ǺȚȠȝȘȤĮȞȚțȒȢ ȆȜȘȡȠĳȠȡȚțȒȢ
ȆȜȘȡȠĳȠȡȚțȒȢ țĮȚ ǼʌȚțȠȚȞȦȞȚȫȞ
īİȦʌȜȘȡȠĳȠȡȚțȒȢ țĮȚ ȉȠʌȠȖȡĮĳȓĮȢ
ȆȜȘȡȠĳȠȡȚțȒȢ țĮȚ ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ ȊʌȠȜȠȖȚıĲȫȞ
ȉȘȜİʌȜȘȡȠĳȠȡȚțȒȢ țĮȚ ǻȚȠȓțȘıȘȢ
ȉȘȜİʌȚțȠȚȞȦȞȚȫȞ țĮȚ ǻȚțĲȪȦȞ Ǿ/Ȋ (Ȇ.Ȉ.Ǽ.)
ǼʌȚȤİȚȡȘȝĮĲȚțȠȪ ȈȤİįȚĮıȝȠȪ țĮȚ ȆȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȫȞ ȈȣıĲȘȝȐĲȦȞ
ǼĳĮȡȝȠȖȫȞ ȆȜȘȡȠĳȠȡȚțȒȢ ıĲȘ ǻȚȠȓțȘıȘ țĮȚ ıĲȘȞ ȅȚțȠȞȠȝȓĮ
ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ȆȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ
Ȓ ȐȜȜȠȢ ȚıȩĲȚȝȠȢ ĲȓĲȜȠȢ ıʌȠȣįȫȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ İȚįȚțȩĲȘĲĮȢ, ıȤȠȜȫȞ ĲȘȢ ȘȝİįĮʌȒȢ Ȓ ĮȜȜȠįĮʌȒȢ.
ī) ȂǼȉǹǻǼȊȉǼȇȅǺǹĬȂǿǹȈ & ǻǼȊȉǼȇȅǺǹĬȂǿǹȈ ǼȀȆǹǿǻǼȊȈǾȈ
ǻȓʌȜȦȝĮ ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢ ȀĮĲȐȡĲȚıȘȢ ǿ.Ǽ.Ȁ. ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ İȚįȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ĲȠȝȑĮ ȆȜȘȡȠĳȠȡȚțȒȢ, Ȓ
ȆĲȣȤȓȠ ǹ’ Ȓ Ǻ’ țȪțȜȠȣ ıʌȠȣįȫȞ ȉİȤȞȚțȠȪ ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȠȪ ǼțʌĮȚįİȣĲȘȡȓȠȣ :
i) ȅʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ İȚįȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ĲȠȝȑĮ ȆȜȘȡȠĳȠȡȚțȒȢ - ǻȚțĲȪȦȞ Ǿ/Ȋ,
ii) ǼȚįȚțȩĲȘĲĮȢ ǾȜİțĲȡȠȞȚțȫȞ ȊʌȠȜȠȖȚıĲȚțȫȞ ȈȣıĲȘȝȐĲȦȞ Ȓ ǾȜİțĲȡȠȞȚțȫȞ ȊʌȠȜȠȖȚıĲȚțȫȞ ȈȣıĲȘȝȐĲȦȞ țĮȚ
ǻȚțĲȪȦȞ ĲȠȣ ǾȜİțĲȡȠȞȚțȠȪ ȉȠȝȑĮ,
ǹʌȠȜȣĲȒȡȚȠȢ ĲȓĲȜȠȢ :
i) țȜȐįȠȣ ȆȜȘȡȠĳȠȡȚțȒȢ ǼȞȚĮȓȠȣ ȆȠȜȣțȜĮįȚțȠȪ ȁȣțİȓȠȣ,
ii) ĲȝȒȝĮĲȠȢ ȆȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıĲȫȞ ǾȜİțĲȡȠȞȚțȫȞ ȊʌȠȜȠȖȚıĲȫȞ, ȉİȤȞȚțȠȪ ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȠȪ ȁȣțİȓȠȣ, Ȓ
iii) İȚįȚțȩĲȘĲĮȢ ȊʌĮȜȜȒȜȦȞ ȋİȚȡȚıĲȫȞ Ǿ/Ȋ, ȉİȤȞȚțȒȢ ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢ ȈȤȠȜȒȢ.
Ȓ ȐȜȜȠȢ ȚıȩĲȚȝȠȢ țĮȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȢ ĲȓĲȜȠȢ, ıȤȠȜȚțȫȞ ȝȠȞȐįȦȞ ĲȘȢ ȘȝİįĮʌȒȢ Ȓ ĮȜȜȠįĮʌȒȢ.
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ĬȑıȘ ʌȡȩıĳĮĲȘȢ
ȑȖȤȡȦȝȘȢ ĳȦĲȠȖȡĮĳȓĮȢ
ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ.

ȊʌȩįİȚȖȝĮ

ǹǿȉǾȈǾ - ȊȆǼȊĬȊȃǾ ǻǾȁȍȈǾ
ȈȣȝȝİĲȠȤȒȢ ȣʌȠȥȒĳȚȠȣ/ĮȢ ıĲȠ įȚĮȖȦȞȚıȝȩ ȀĮĲȐĲĮȟȘȢ
ǻȠțȓȝȦȞ ȊʌĮȟȚȦȝĮĲȚțȫȞ ȁ.Ȉ.-Ǽȁ.ǹȀȉ. ȑĲȠȣȢ 2014
ȆȇȅȈ: ǼʌȚĲȡȠʌȒ ȆĮȡĮȜĮȕȒȢ- ǼȜȑȖȤȠȣ ǻȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȫȞ, ȂȠȡȚȠįȩĲȘıȘȢ țĮȚ ȀĮĲȐĲĮȟȘȢ įȚĮȖȦȞȚıȝȠȪ ȀĮĲȐĲĮȟȘȢ ǻȠțȓȝȦȞ
ȊʌĮȟȚȦȝĮĲȚțȫȞ ȁ.Ȉ.-Ǽȁ.ǹȀȉ. ȑĲȠȣȢ 2014.

(ǹ) ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȊȆȅȌǾĭǿȅȊ
ȅ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ıȣȝʌȜȘȡȫȞİȚ ȝİ țİĳĮȜĮȓĮ ȩȜĮ ĲĮ țĮĲȦĲȑȡȦ ıĲȠȚȤİȓĮ.
ǼʌȚıȣȞȐʌĲİĲĮȚ ĳȦĲȠĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ǻİȜĲȓȠȣ ȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ (įȪȠ ȩȥİȚȢ)
ǼʌȫȞȣȝȠ

ĭȪȜȠ

ǵȞȠȝĮ

ǵȞȠȝĮ ȆĮĲȑȡĮ

Ǿȝİȡ. īȑȞȞȘıȘȢ

ǵȞȠȝĮ ȂȘĲȑȡĮȢ

ȉȩʌȠȢ īȑȞȞȘıȘȢ

ǱȞįȡĮȢ
īȣȞĮȓțĮ
ǹȡȚșȝȩȢ ǻȘȝȠĲȠȜȠȖȓȠȣ Ȓ

ǻȒȝȠȢ Ȓ ȀȠȚȞȩĲȘĲĮ ǻȘȝȠĲȠȜȠȖȓȠȣ Ȓ

ȂȘĲȡȫȠȣ ǹȡȡȑȞȦȞ

ȂȘĲȡȫȠȣ ǹȡȡȑȞȦȞ

ȃȠȝȩȢ ȊʌĮȖȦȖȒȢ

ȈĲȠȚȤİȓĮ ǻİȜĲȓȠȣ ȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ
ǹȡȚșȝȩȢ ǻİȜĲȓȠȣ

Ǿȝİȡ. ǲțįȠıȘȢ

ȆȩȜȘ ǻȚĮȝȠȞȒȢ

ȅįȩȢ

ǹȡȚșȝȩȢ ĭȠȡȠȜȠȖȚțȠȪ ȂȘĲȡȫȠȣ

ȉȘȜȑĳȦȞĮ ǼʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ

ȈĲĮșİȡȩ :

ǹȡȤȒ ǲțįȠıȘȢ

ǹȡȚșȝȩȢ

ȉ.Ȁ.

ǹȡȚșȝȩȢ ȂȘĲȡȫȠȣ ȀȠȚȞȦȞȚțȒȢ ǹıĳȐȜȚıȘȢ

ȀȚȞȘĲȩ :

e-mail :

ȀȦįȚțȩȢ ǹȡȚșȝȩȢ țĮĲĮĲİșȑȞĲȠȢ ȝİ ĲȘȞ
ʌĮȡȠȪıĮ ʌĮȡĮȕȩȜȠȣ/ʌȜȘȡȦȝȒȢ:

ǲȜİȖȤȠȢ İȖțȣȡȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ʌȜȘȡȦȝȒȢ ʌĮȡĮȕȩȜȠȣ
(ıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ǼʌȚĲȡȠʌȒ)
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(Ǻ) ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȈȆȅȊǻȍȃ
1.

ȳɿɲ ʏʉʐʎ Ʌʏʐʖɿʉʑʖʉʐʎ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȚĮțȠȪ ȉȠȝȑĮ ǹ.Ǽ.ǿ.

Į) ȆȠȜȣĲİȤȞİȓȠ Ȓ ȆĮȞİʌȚıĲȒȝȚȠ Ȓ ǹȞȦĲȐĲȘ ȈȤȠȜȒ ȀĮȜȫȞ ȉİȤȞȫȞ (ıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ ĮȞĮȜȩȖȦȢ):…………..….………..……..
ȕ) ȈȤȠȜȒ: ……………..…..……………………………….. Ȗ) ȉȝȒȝĮ: …………….……………………………………….……….
į) ǹțȡȚȕȒȢ ĮȡȚșȝȘĲȚțȩȢ ǺĮșȝȩȢ ȆĲȣȤȓȠȣ (ĮȡȚșȝȘĲȚțȐ țĮȚ ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ) : ……………………………………..…………….……

2.

īȚĮ ĲȠȣȢ ȆĲȣȤȚȠȪȤȠȣȢ ȉİȤȞȠȜȠȖȚțȠȪ ȉȠȝȑĮ ǹ.Ǽ.ǿ.

Į) ȉİȤȞȠȜȠȖȚțȩ ǼțʌĮȚįİȣĲȚțȩ ȓįȡȣȝĮ Ȓ ǹ.Ȉ.Ȇǹǿ.ȉ.Ǽ. (ıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ ĮȞĮȜȩȖȦȢ):…………..………………..………….……
ȕ) ȈȤȠȜȒ:.……………………………………………..………. Ȗ) ȉȝȒȝĮ:……………………………………………………………
į) ǹțȡȚȕȒȢ ĮȡȚșȝȘĲȚțȩȢ ǺĮșȝȩȢ ȆĲȣȤȓȠȣ (ĮȡȚșȝȘĲȚțȐ țĮȚ ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ): ……………………………………..…………….……

3.

īȚĮ ĲȠȣȢ ȆĲȣȤȚȠȪȤȠȣȢ ĲȠȣ ǼȝʌȠȡȚțȠȪ ȃĮȣĲȚțȠȪ

Į) ǹ.Ǽ.ȃ. ĮʌȠĳȠȓĲȘıȘȢ:………………………………………………………
ȕ) ǲĲȠȢ ĮʌȠĳȠȓĲȘıȘȢ: ………………………….……………………….……………..
Ȗ) ǹțȡȚȕȒȢ ĮȡȚșȝȘĲȚțȩȢ ǺĮșȝȩȢ ȆĲȣȤȓȠȣ (ĮȡȚșȝȘĲȚțȐ țĮȚ ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ) : ……………………………………..…………….……
ȅ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ șȑĲİȚ ȃǹǿ ıĲȠ ȠȚțİȓȠ ĲİĲȡȐȖȦȞȠ (ǼʌȚıȣȞȐʌĲİĲĮȚ ıȤİĲȚțȩ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȩ).
ȆȜȠȓĮȡȤȠȢ ǹǯ

ȂȘȤĮȞȚțȩȢ ǹǯ

ȆȜȠȓĮȡȤȠȢ Ǻǯ

ȂȘȤĮȞȚțȩȢ Ǻǯ

ȆȜȠȓĮȡȤȠȢ īǯ

ȂȘȤĮȞȚțȩȢ īǯ

(ī) ȈȉȇǹȉȅȁȅīǿȀǹ ȈȉȅǿȋǼǿǹ:
ȀȜȐįȠȢ Ǽ.ǻ. ʌȠȣ ȣʌȘȡȑĲȘıĮ

Ǿȝİȡ/ȞȓĮ
ȀĮĲȐĲĮȟȘȢ

Ǿȝİȡ/ȞȓĮ
ǹʌȩȜȣıȘȢ

ǼȚįȚțȩĲȘĲĮ

ǹ.Ȉ. ȂȘĲȡȫȠȣ

ȈĲȡĮĲȠȜȠȖȚțȩ īȡĮĳİȓȠ

ǼĭǼǻȇȅǿ ȅʌȠȓȠȢ ȣʌȘȡȑĲȘıİ ȦȢ ǲĳİįȡȠȢ ǹȟȚȦȝĮĲȚțȩȢ, ǹȞșȣʌĮıʌȚıĲȒȢ,
ǹȡȤȚȜȠȤȓĮȢ, ǼʌȚȜȠȤȓĮȢ, ȁȠȤȓĮȢ, ǻİțĮȞȑĮȢ Ȓ ıĲȠȣȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣȢ ıİ ĮȣĲȠȪȢ ȕĮșȝȠȪȢ
ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ ǼȞȩʌȜȦȞ ǻȣȞȐȝİȦȞ șȑĲİȚ ȃǹǿ ıĲȠ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ ĲİĲȡȐȖȦȞȠ.
(ǼʌȚıȣȞȐʌĲİĲĮȚ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ıĲȡĮĲȠȜȠȖȚțȒȢ țĮĲȐıĲĮıȘȢ).
ǲĳİįȡȠȢ
ǹȡȤȚȜȠȤȓĮȢ Ȓ ǼʌȚȜȠȤȓĮȢ
ǻİțĮȞȑĮȢ
ǹȟ/țȠȢ Ȓ
Ȓ ȁȠȤȓĮȢ
ǹȞș/ıĲȒȢ

(ǻ) ǼȊǼȇīǼȉǿȀǼȈ ǻǿǹȉǹȄǼǿȈ
ǹȞȒțȦ ıİ țĮĲȘȖȠȡȓĮ İȣİȡȖİĲȚțȫȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ ȀİĳĮȜĮȓȠȣ Ǻǯ ĲȘȢ ʌȡȠțȒȡȣȟȘȢ įȚĮȖȦȞȚıȝȠȪ țĮĲȐĲĮȟȘȢ ǻȠțȓȝȦȞ ȊʌĮȟȚȦȝĮĲȚțȫȞ ȁ.Ȉ.Ǽȁ.ǹȀȉ. (ĮȞįȡȫȞ – ȖȣȞĮȚțȫȞ) ȑĲȠȣȢ 2014 ……………..(ȈȣȝʌȜȘȡȫıĲİ ȃǹǿ Ȓ ȅȋǿ)
ǹȞ ȃǹǿ ıȣȝʌȜȘȡȫıĲİ İȓįȠȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ:……………………………………..…………………(ǼʌȚıȣȞȐʌĲİĲĮȚ ıȤİĲȚțȩ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȩ)

(Ǽ) ǼǿǻǿȀǹ ĬǼȂǹȉǹ
ǲȤȦ ʌȡȠȨʌȘȡİıȓĮ ȝİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ıȤȑıȘ İȡȖĮıȓĮȢ ʌȡȚȞ ĲȘȞ 1-1-2011 ıĲȠ ǻȘȝȩıȚȠ Ȓ ıİ ȅȉǹ Ȓ ȃȆǻǻ Ȓ ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ
ȀȡĮĲȫȞ ȂİȜȫȞ ĲȘȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ ǲȞȦıȘȢ ………….… (ıȣȝʌȜȘȡȫıĲİ ȃǹǿ Ȓ ȅȋǿ)
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(Ȉȉ) ȄǼȃǼȈ īȁȍȈȈǼȈ
ȅ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ șȑĲİȚ ȃǹǿ ıĲȠ ȠȚțİȓȠ ĲİĲȡȐȖȦȞȠ, İĳȩıȠȞ İȓȞĮȚ țȐĲȠȤȠȢ ĮȞĲȚıĲȠȓȤȦȞ ĲȓĲȜȦȞ (ǼʌȚıȣȞȐʌĲİĲĮȚ ıȤİĲȚțȩ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȩ).
īȁȍȈȈǹ

ǼȆǿȆǼǻȅ ǹȇǿȈȉȅ

ǼȆǿȆǼǻȅ ȆȅȁȊ Ȁǹȁȅ

ǼȆǿȆǼǻȅ Ȁǹȁȅ

ǹīīȁǿȀǹ
īǹȁȁǿȀǹ
īǼȇȂǹȃǿȀǹ
ǿȉǹȁǿȀǹ
ǿȈȆǹȃǿȀǹ

ȊȆǼȊĬȊȃǾ ǻǾȁȍȈǾ
Ȃİ ĮĲȠȝȚțȒ ȝȠȣ İȣșȪȞȘ țĮȚ ȖȞȦȡȓȗȠȞĲĮȢ ĲȚȢ țȣȡȫıİȚȢ, ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡ. 6 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 22 ĲȠȣ ȃ. 1599/1986
ȩʌȦȢ ȚıȤȪİȚ, įȘȜȫȞȦ ȩĲȚ:
- ǲȜĮȕĮ ȖȞȫıȘ ĲȘȢ ʌȡȠțȒȡȣȟȘȢ įȚĮȖȦȞȚıȝȠȪ țĮĲȐĲĮȟȘȢ įȠțȓȝȦȞ ȊʌĮȟȚȦȝĮĲȚțȫȞ ȁ.Ȉ.-Ǽȁ.ǹȀȉ. ȑĲȠȣȢ 2014, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ȩȡȦȞ țĮȚ
ʌȡȠȨʌȠșȑıİȦȞ ıȣȝȝİĲȠȤȒȢ ıĲȠȞ İȞ ȜȩȖȦ įȚĮȖȦȞȚıȝȩ, ĲȠȣȢ ȠʌȠȓȠȣȢ țĮȚ ĮʌȠįȑȤȠȝĮȚ.
- ǲȤȦ ȩȜĮ ĲĮ ȞȩȝȚȝĮ ʌȡȠıȩȞĲĮ-ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ıȣȝȝİĲȠȤȒȢ ıĲȠ įȚĮȖȦȞȚıȝȩ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȐ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘ ıȤİĲȚțȒ ʌȡȠțȒȡȣȟȘ, ĲĮ įİ ĮȞĮȖȡĮĳȩȝİȞĮ
ıĲȠȚȤİȓĮ țĮȚ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ-ʌȡȠıȩȞĲĮ ʌȠȣ įȘȜȫȞȦ ıĲȘȞ ĮȓĲȘıȒ ȝȠȣ İȓȞĮȚ ĮȜȘșȒ.
- ǻİȞ ȑȤȦ ȣʌȠȕȐȜİȚ ȐȜȜȘ ĮȓĲȘıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ȓįȚĮ ʌȡȠțȒȡȣȟȘ.
- ǼĳȩıȠȞ țȡȚșȫ İȚıĮțĲȑȠȢ/Į șĮ ʌȡȠıțȠȝȓıȦ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ țĮĲȐĲĮȟȒ ȝȠȣ ıĲȘ ȈȤȠȜȒ, ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ ʌȜȘȞ ĮȣĲȫȞ ʌȠȣ
ĮȞĮȗȘĲȠȪȞĲĮȚ ĮȣĲİʌȐȖȖİȜĲĮ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȚıȤȪȠȣıĮ ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ ȀĮĲȐĲĮȟȘȢ ǻȠțȓȝȦȞ ȊʌĮȟȚȦȝĮĲȚțȫȞ ȁ.Ȉ.-Ǽȁ.ǹȀȉ.
- Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲĮ ĮȞĮȖȡĮĳȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ĮȓĲȘıȒ ȝȠȣ ĮʌȠįİȚȤșȠȪȞ ĮȞĮțȡȚȕȒ Ȓ ĮȞĮȜȘșȒ Ȓ ȝİĲĮȕȜȘșȠȪȞ ȝȑȤȡȚ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ țĮĲȐĲĮȟȒȢ ȝȠȣ
ȖȞȦȡȓȗȦ ȩĲȚ įİȞ șĮ ȖȓȞȦ įİțĲȩȢ/Ș ȖȚĮ țĮĲȐĲĮȟȘ țĮȚ İȐȞ ȑȤȦ țĮĲĮĲĮȤșİȓ, Ș ʌȡȐȟȘ țĮĲȐĲĮȟȒȢ ȝȠȣ Ĭǹ ǹȃǹȀȁǾĬǼǿ țĮȚ Ĭǹ ǹȆȅǺȁǾĬȍ Įʌȩ ĲȘ
ȈȤȠȜȒ, ȩʌȠĲİ șĮ ȣʌȑȤȦ ȩȜİȢ ĲȚȢ ȠȚțȠȞȠȝȚțȑȢ țĮȚ ȐȜȜİȢ ıȣȞȑʌİȚİȢ ĲȘȢ ĮʌȠȕȠȜȒȢ.

………………............................ /2014
ǼʌȚıȣȞȐʌĲȠȞĲĮȚ:
ȅ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ĮȞĮȖȡȐĳİȚ İįȫ ȩıĮ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ
İʌȚıȣȞȐʌĲİȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ĮȓĲȘıȘ, ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȢ ĲȠȞ
ĮțȡȚȕȒ ĮȡȚșȝȩ ĳȪȜȜȦȞ ȑțĮıĲȠȣ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȠȪ țĮșȫȢ țĮȚ
ĲȠȞ ĮȡȚșȝȩ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĲȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ ĲȦȞ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȫȞ.

Į) ǻȪȠ ʌȡȩıĳĮĲİȢ ȑȖȤȡȦȝİȢ ĳȦĲȠȖȡĮĳȓİȢ ĲȪʌȠȣ
įȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ.
ȕ) ǼʌȚțȣȡȦȝȑȞȠ ĳȦĲȠĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ǻİȜĲȓȠȣ ȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ
(įȪȠ ȩȥİȚȢ ) (ĳ. …).

(ȉȩʌȠȢ țĮȚ Ǿȝİȡ/ȞȓĮ ȣʌȠȕȠȜȒȢ)

ȅ/ Ǿ ǹǿȉȍȃ/ ȅȊȈǹ-ǻǾȁȍȃ/ȅȊȈǹ

Ȗ) ……………………………………………………..
į) ………………………………………………………
İ) ……………………………………………………….
ıĲ) ………………………………………………………
ȗ) ………………………………………………………...
Ș) ………………………………………………………..
…………………………………………………………..
………………………………………………………….
…………………………………………………………..
(ȈȪȞȠȜȠ ĭȪȜȜȦȞ: ………………………………….…)

ȈǾȂǼǿȍȈǾ:
Ǿ ǹȓĲȘıȘ İʌȑȤİȚ șȑıȘ ȣʌİȪșȣȞȘȢ įȒȜȦıȘȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 8 ȃ. 1599/1986 țĮȚ Ș ĮȞĮțȡȓȕİȚĮ ĲȦȞ įȘȜȠȪȝİȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
İʌȚıȪȡİȚ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ ʌȠȚȞȚțȑȢ țĮȚ įȚȠȚțȘĲȚțȑȢ țȣȡȫıİȚȢ. ǹȞȣʌȩȖȡĮĳȘ ǹȓĲȘıȘ įİȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ įİțĲȒ, İȞȫ ıİ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİȞ ȣʌȠȕȜȘșİȓ ĮȣĲȠʌȡȠıȫʌȦȢ ıĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ ǼʌȚĲȡȠʌȒ Įʌȩ ĲȠȞ ȓįȚȠ ĲȠȞ ȣʌȠȥȒĳȚȠ, ĲȩĲİ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ĳȑȡİȚ țĮȚ șİȫȡȘıȘ ȖȚĮ ĲȠ ȖȞȒıȚȠ ĲȘȢ ȣʌȠȖȡĮĳȒȢ ĲȠȣ Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ įȚȠȚțȘĲȚțȒ ĮȡȤȒ Ȓ ȀȑȞĲȡȠ ǼȟȣʌȘȡȑĲȘıȘȢ
ȆȠȜȚĲȫȞ (ȀǼȆ) Ȓ ǹıĲȣȞȠȝȚțȒ Ȓ ȁȚȝİȞȚțȒ ǹȡȤȒ.
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ȉĮ ȂȑȜȘ

ǺĮșȝȩȢ/ ǼʌȫȞȣȝȠ/ ǵȞȠȝĮ

9. Η παρούσα προκήρυξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και
να καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Λ.Σ.– ΕΛ.ΑΚΤ (www.hcg.gr).
Πειραιάς, 23 Μαΐου 2014
Ο Αρχηγός
ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
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