
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 1609
14 Ιουλίου 2011

22197

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.  1211.2/05/2011

Κατάταξη Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού
Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 50/01 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε 

θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα» (Α΄ 39) όπως τροπο−
ποιήθηκε με το Π.Δ. 347/03 (Α΄ 315), με το Π.Δ. 44/05 (Α΄ 63), 
με το Π.Δ. 116/06 (Α΄ 115) και με το Π.Δ. 146/07 (Α΄ 185).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 6 του N. 3079/2002 
«Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώμα−
τος» (Α΄ 311), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 3 του N. 2690/99 
(Α΄45), όπως ισχύει μετά τη συμπλήρωση της από το 
άρθρο 5 παρ. 2 του N. 3242/04 (Α΄ 102), το άρθρο 16 παρ. 
5 του N. 3448/06 (Α΄ 57) και το άρθρο 30 παρ. 9 του 
N. 3731/08 (Α΄ 263).

5. Το N. 3454/06 «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 75), όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του N. 3549/07 «Μεταρ−
ρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουρ−
γία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄69).

7. Την παρ. 2 του άρθρου 2 του N. 3812/09 «Αναμόρ−
φωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 234).

8. Το N. 3328/05 «Διεπιστημονικός Οργανισμός Ανα−
γνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 80), όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 18 του N. 3369/05 (Α΄ 171), το άρθρο 20 του 
N. 3467/06 (Α΄ 128), το άρθρο 22 του N. 3687/08 (Α΄ 159) 
και το άρθρο 59 του N. 3966/11 (Α΄ 118).

9. Το N. 3922/11 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος 
– Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35).

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Προκήρυξη διαγωνισμού

1. Ο διαγωνισμός για την εισαγωγή δοκίμων στη Σχολή 
Δοκίμων Υπαξιωματικών ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ προκηρύσσεται με 
απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. και η διαδικασία επιλογής 
των υποψηφίων με το σύστημα των μορίων καθορίζεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

2. Στην προκήρυξη ορίζεται:
α) Ο αριθμός εκείνων που θα εισαχθούν στη Σχολή, 

η προέλευσή τους καθώς και οι επιμέρους ειδικότητές 
τους.

β) Τα απαιτούμενα κατά περίπτωση προσόντα.
γ) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος και ο 

τρόπος υποβολής τους.
δ) Η διαδικασία της επιλογής των υποψηφίων με το 

σύστημα των μορίων.
ε) Η διαδικασία και ο τρόπος της υψομέτρησης, της 

ψυχοτεχνικής δοκιμασίας, των υγειονομικών εξετάσεων 
και των αθλητικών δοκιμασιών. 

3. Επίσης με την προκήρυξη ή με άλλες Αποφάσεις 
του Αρχηγού Λ.Σ. καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λε−
πτομέρεια σχετική με τη διεξαγωγή και τη διαδικασία 
του διαγωνισμού.

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ

Άρθρο 2
Γενικά προσόντα

1. Οι υποψήφιοι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 4 του ν. 3079/02, όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ. 1 άρθρο 16 ν. 3922/11, πρέπει:

α) Να είναι Έλληνες πολίτες, εγγεγραμμένοι στα Μη−
τρώα ή Δημοτολόγια της χώρας.

β) Να είναι κάτοχοι πτυχίου Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκ−
παίδευσης (ΙΑΕ) ή Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ 
ή πρώην ΑΔΣΕΝ) ή κάτοχοι απολυτηρίου δευτεροβάθ−
μιας εκπαίδευσης (τύπου Λυκείου), με ελάχιστο όριο 
γενικού βαθμού απολυτηρίου το δεκαέξι (16), πλην των 
περιπτώσεων (i) και (ii) της παρ. 2β του άρθρου 3 όπου 
ελάχιστο όριο γενικού βαθμού απολυτηρίου ορίζεται 
το δεκατρία (13). 
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γ) Να μην έχουν υπερβεί οι μεν πτυχιούχοι Ι.Α.Ε. ή 
Α.Ε.Ν. ή πρώην Α.Δ.Σ.Ε.Ν. το 28ο έτος της ηλικίας τους, 
ενώ οι δε κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης το 26ο έτος της ηλικίας τους, όρια που 
θεωρείται ότι συμπληρώνονται κατά την 31η Δεκεμβρίου 
του έτους διενέργειας του διαγωνισμού.

δ) Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) 
επεξεργασία κειμένων, ii) υπολογιστικά φύλλα, iii) υπη−
ρεσίες διαδικτύου.

ε) Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, που 
διαπιστώνονται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή 
κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2002 
(Α΄ 109) για τη σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχο−
λών των Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτι−
κού, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 53/2003 (Α΄ 59),
207/2007 (Α΄ 233) και 54/2010 (Α΄ 93). Ειδικά καθορίζεται 
ότι οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα 
τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,60 
μ., αμφότεροι χωρίς υποδήματα και ο Δείκτης Μάζας 
Σώματός τους (ΔΜΣ), δηλαδή το πηλίκο του σωματικού 
βάρους του/της υποψηφίου σε χιλιόγραμμα προς το 
τετράγωνο του ύψους του/της σε μέτρα, για μεν τους 
άνδρες πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων «19−27», 
για δε τις γυναίκες, εντός των ορίων «18−25».

στ) Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις. Δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής 
στο διαγωνισµό όσοι για λόγους συνείδησης αρνούνται 
να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις 
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία [αρθ.59−65 του N. 3421/2005 
(Α΄ 302), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει].

ζ) Να έχουν καλή γνώση µίας τουλάχιστον ξένης 
γλώσσας, αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής ή ιταλικής 
ή ισπανικής.

η) Να µην έχουν καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθµό: 
i) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης κακουργήµατος σε 

οποιαδήποτε ποινή. 
ii) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης των αδικηµάτων: 

ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύµατος, 
προδοσίας της χώρας, προσβολής κατά της πολιτεια−
κής εξουσίας, προσβολής κατά της ελεύθερης άσκησης 
των πολιτικών δικαιωµάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, 
ψευδορκίας, ψευδούς καταµήνυσης, ψευδούς ανωµοτί 
κατάθεσης, ανθρωποκτονίας (εκτός της προερχοµένης 
από αµέλεια), επαιτείας, αλητείας, καταπίεσης, περί 
ναρκωτικών, λαθρεµπορίας, παράνοµης αλιείας, κλο−
πής, υπεξαίρεσης (κοινής και στην Υπηρεσία), εκβίασης, 
απάτης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας ή δωροληψίας, 
απιστίας περί την Υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, 
συκοφαντικής δυσφήµησης, οποιοδήποτε κατά της γε−
νετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της 
γενετήσιας ζωής. 

iii) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης οποιουδήποτε άλ−
λου εγκλήµατος από δόλο σε ποινή φυλάκισης τουλά−
χιστον τριών µηνών. 

θ) Να µη διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι για τα 
παραπάνω αδικήµατα. 

ι) Να µην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους 
δικαιωµάτων έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορί−
στηκε για τη στέρησή τους.

ια) Να µη τελούν υπό στερητική δικαστική 
συµπαράσταση (πλήρη ή µερική), είτε υπό επικουρική 
δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική), είτε υπό 
συνδυασµό των δύο προηγουµένων.

2. Υποψήφιοι, που έχουν παραπεµφθεί σε δίκη, µπ−
ορούν να συµµετάσχουν στις εξετάσεις, αλλά δεν κα−
τατάσσονται στο Σώµα αν µέχρι την προκαθορισµένη 
ηµεροµηνία κατάταξης των επιτυχόντων στη Σχολή δεν 
έχει εκδοθεί αµετάκλητη αθωωτική απόφαση. 

Ο όρος καταδίκη περιλαµβάνει και την καταδίκη σε 
σωφρονισµό για τα παραπάνω εγκλήµατα. 

Σηµειώνεται ότι η απονοµή χάριτος δεν αίρει το 
κώλυµα του υποψηφίου από ποινική καταδίκη, εφό−
σον µέχρι την τελευταία ηµέρα υποβολής των αιτήσε−
ων δεν έχει εκδοθεί το κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του 
Συντάγµατος Π.Δ. που αίρει το σχετικό κώλυµα. 

Περί αναστολής εκτέλεσης ποινής υπό όρο ισχύουν τα 
ορισθέντα στα άρθρα 99−104 του Ποινικού Κώδικα. 

3. Τα προσόντα και η έλλειψη κωλυµάτων των υποψη−
φίων, πλην όσων ορίζονται διαφορετικά στην παρούσα, 
πρέπει να συντρέχουν κατά την ηµεροµηνία εκπνοής 
της προθεσµίας υποβολής των δικαιολογητικών. 

Άρθρο 3
Προέλευση κατατασσόμενων –

Ειδικότητες και ειδικά προσόντα

1. Ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συνολικού 
αριθμού των θέσεων, που προκηρύσσονται καταλαμβά−
νεται από ιδιώτες.

2. Στην προκήρυξη ορίζεται ο αριθμός θέσεων κατά 
ειδικότητα, σύμφωνα με τα γενικά και ειδικότερα προ−
σόντα των υποψηφίων ως ακολούθως:

α) Τα δύο τρίτα του οριζόμενου στην προηγούμενη 
παράγραφο αριθμού καταλαμβάνονται από πτυχιούχους 
Ιδρυμάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης, Πανεπιστημιακού ή 
Τεχνολογικού τομέα, και ΑΕΝ ή πρώην ΑΔΣΕΝ, σε αριθ−
μό κατά κατηγορία και ειδικότητα που θα ορίζεται στην 
προκήρυξη, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

Γίνονται δεκτοί αντίστοιχοι τίτλοι σπουδών Ιδρυμά−
των Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής εφόσον, 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους, καθώς και 
από πράξη αναγνώρισης από το Διαπανεπιστημιακό 
Κέντρο Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής 
(ΔΙΚΑΤΣΑ) ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
(ΙΤΕ) ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημο−
νικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και 
Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), για την ισοτιμία και αντι−
στοιχία του τίτλου και αντιστοιχία της βαθμολογικής 
κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα ημεδαπών 
τίτλων.

β) Το υπόλοιπο ένα τρίτο καταλαμβάνεται από υπο−
ψήφιους που κατέχουν απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθ−
μιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, ή άλλο ισότιμο τίτλο 
σχολών της αλλοδαπής. Ανάλογα με τις υπηρεσιακές 
ανάγκες στην προκήρυξη μπορεί να ορίζεται αριθμός 
θέσεων πέραν της Γενικής Κατηγορίας και από τις πα−
ρακάτω ειδικότητες:

(i) Ειδικότητες μουσικού: Συμμετέχουν υποψήφιοι που 
είναι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκ−
παίδευσης (τύπου Λυκείου) και κάτοχοι Διπλώματος 
Ωδείου ή Μουσικής Σχολής για το συγκεκριμένο όργανο 
που θα προβλέπεται στη σχετική προκήρυξη του διαγω−
νισμού. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τέτοιο Δίπλωμα 
ή δεν επαρκούν, θα γίνονται δεκτοί υποψήφιοι κάτοχοι 
Πτυχίου Ωδείου ή Μουσικής Σχολής του συγκεκριμένου 
οργάνου. 
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Τα ανωτέρω Διπλώματα ή Πτυχία πρέπει να εί−
ναι επίσημα θεωρημένα από το Υπουργείο Πολιτι−
σμού.

Σε περίπτωση ομοίων τίτλων, για την επιλογή των 
υποψηφίων λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός αριθμός 
μορίων τους.

(ii) Ειδικότητες αποκτηθείσες στις Ένοπλες Δυνάμεις: 
Συμμετέχουν υποψήφιοι που είναι κάτοχοι απολυτηρίου 
τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (τύπου Λυκείου) και 
συγκεκριμένων ειδικοτήτων αποκτηθεισών στις Ένοπλες 
Δυνάμεις όπως θα προσδιορίζονται κάθε φορά στην 
προκήρυξη, οι οποίοι θα προσκομίζουν μεταξύ άλλων 
πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ και 
αποδεικτικό των συγκεκριμένων ειδικοτήτων από τις 
Ένοπλες Δυνάμεις (εφόσον απονέμεται) από το οποίο να 
προκύπτει ότι υπηρέτησαν στις Ε.Δ. μέχρι την απόλυσή 
τους με την ειδικότητα αυτή, που θα περιλαμβάνεται 
στις επισήμως απονεμόμενες ειδικότητες στις Ένοπλες 
Δυνάμεις. 

Οι επιµέρους ειδικότητες καθώς και ο αριθµός των 
θέσεων που αντιστοιχούν σε αυτές καθορίζονται ανα−
λυτικά στην προκήρυξη σύµφωνα µε τις υπηρεσιακές 
ανάγκες. 

3. α) Σε περίπτωση που αριθμός θέσεων μιας κατηγο−
ρίας από τις προκηρυχθείσες δεν καλύπτεται ούτε από 
τους επιλαχόντες της κατηγορίας αυτής, τότε οι θέσεις 
αυτές συμπληρώνονται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ 
ως ακολούθως:

(i) Κενές θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακού τομέα 
συμπληρώνονται από Πτυχιούχους Τεχνολογικού τομέα. 
Εάν ο αριθμός των κενών θέσεων εξακολουθεί να μην 
καλύπτεται συμπληρώνεται από Διπλωματούχους Α.Ε.Ν 
(Πλοιάρχων – Μηχανικών) ανάλογα με τις υπηρεσιακές 
ανάγκες.

(ii) Κενές θέσεις κατηγορίας Τεχνολογικού τομέα συ−
μπληρώνονται από πτυχιούχους Πανεπιστημιακού το−
μέα. Εάν ο αριθμός των κενών θέσεων εξακολουθεί να 
μην καλύπτεται συμπληρώνεται από Διπλωματούχους 
Α.Ε.Ν (Πλοιάρχων – Μηχανικών) ανάλογα με τις υπηρε−
σιακές ανάγκες.

(iii) Κενές θέσεις κατηγορίας Α.Ε.Ν (Πλοιάρχων ή Μη−
χανικών) συμπληρώνονται από διπλωματούχους Α.Ε.Ν 
της άλλης κατηγορίας, π.χ κενές θέσεις Πλοιάρχων 
συμπληρώνονται από διπλωματούχους Μηχανικούς και 
αντίστροφα. Εάν υπάρχουν κενές θέσεις και στις δύο 
κατηγορίες, δηλαδή και στους Πλοιάρχους και στους 
Μηχανικούς αυτές συμπληρώνονται από πτυχιούχους 
Τεχνολογικού τομέα. Εάν και πάλι δεν καλύπτονται οι 
θέσεις συμπληρώνονται από πτυχιούχους Πανεπιστη−
μιακού τομέα.

(iv) Κενές θέσεις μιας ή περισσοτέρων ειδικοτήτων της 
παραγράφου 2β του άρθρου 3 μπορούν να συμπληρω−
θούν από υποψήφιους αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκ−
παίδευσης της Γενικής Κατηγορίας ή άλλων ειδικοτήτων 
και σε περίπτωση που δεν καλύπτονται, συμπληρώνο−
νται κατά σειρά από διπλωματούχους ΑΕΝ και πτυχιού−
χους ΙΑΕ, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

β) Η κατά την προηγούμενη παράγραφο συμπλήρω−
ση κενών θέσεων διενεργείται από τους πίνακες των 
επιλαχόντων κάθε κατηγορίας κατά φθίνουσα σειρά 
συνολικών μορίων.

γ) Αν το ποσοστό θέσεων που αντιστοιχεί στην κατη−
γορία 2α, δηλαδή τα δύο τρίτα (2/3) των προκηρυσσομέ−
νων θέσεων εξ ιδιωτών, δεν καλύπτεται από υποψηφίους 
της κατηγορίας αυτής, τότε οι θέσεις συμπληρώνονται 
από κατόχους απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκ−
παίδευσης που μνημονεύονται στην παράγραφο 2β του 
παρόντος άρθρου ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανά−
γκες.

δ) Σε περίπτωση που τελικά δεν είναι δυνατή η κάλυψη 
του προβλεπόμενου ποσοστού των προκηρυσσομένων 
θέσεων δοκίμων Υπαξιωματικών προερχομένων από ιδι−
ώτες, οι κενές θέσεις θα καλυφθούν από την αντίστοιχη 
κατηγορία εκ Λιμενοφυλάκων, εφαρμοζομένων αναλό−
γως των διατάξεων της παρούσης παραγράφου.

4. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο δι−
αγωνισμό σε μόνο μία κατηγορία – ειδικότητα από τις 
αναφερόμενες στην προκήρυξη.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και τη διαδικασία 
επιλογής, οι απολυτήριοι τίτλοι δευτεροβάθμιας εκπαί−
δευσης όλων των υποψηφίων, πρέπει να είναι τριετούς 
φοίτησης για τα ημερήσια λύκεια, ή τετραετούς φοί−
τησης για τα εσπερινά λύκεια, σύμφωνα με την παρ. 5 
του άρθρου 6 του N. 1566/85.

Άρθρο 4
Δικαιολογητικά υποψηφίων

1. Όσοι έχουν τα προσόντα των άρθρων 2 και 3 της 
παρούσας και επιθυμούν να καταταγούν ως Δόκιμοι 
Υπαξιωματικοί, πρέπει να υποβάλουν όπως θα καθορίζε−
ται λεπτομερώς στην προκήρυξη, μέσα στις προθεσμίες 
που ορίζονται σ’ αυτή, τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση συμμετοχής.
β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ή αντίγραφο Τίτλου 

Σπουδών:
(i) οι προερχόμενοι από ΙΑΕ, ΑΕΝ ή πρώην ΑΔΣΕΝ επι−

κυρωμένο φωτοαντίγραφο ή αντίγραφο του αντίστοι−
χου πτυχίου ή του σχετικού πιστοποιητικού σπουδών ή 
σχετικής βεβαίωσης των οικείων σχολών ΙΑΕ και ΑΕΝ 
ή πρώην ΑΔΣΕΝ στα οποία να αναγράφεται ο γενικός 
βαθμός του πτυχίου. 

Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό 
χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό, πρέπει να υποβλη−
θεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή 
αριθμητικό βαθμό.

Σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί στην 
αλλοδαπή απαιτείται επίσημη μετάφρασή του και πράξη 
αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΙΤΕ ή πιστοποιητικό 
αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., για την ισοτιμία και 
αντιστοιχία του πτυχίου και αντιστοιχία της βαθμο−
λογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα 
ημεδαπών τίτλων.

Γίνεται δεκτό, μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής 
των δικαιολογητικών και πιστοποιητικό ή βεβαίωση στα 
οποία να αναγράφεται ο γενικός βαθμός πτυχίου από 
τη Γραμματεία της οικείας σχολής ότι ο υποψήφιος έχει 
επιτύχει στα προβλεπόμενα μαθήματα και έχει ολοκλη−
ρώσει τις σπουδές του.

(ii) οι προερχόμενοι από δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ή αντίγραφο του αντί−
στοιχου απολυτήριου τίτλου ή αποδεικτικού απολύ−
σεως.

γ) Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατη−
ρίου.
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δ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτό−
τητάς τους (2 όψεις).

ε) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι 
έχουν όλα τα προσόντα που αναφέρονται στην προκή−
ρυξη, καθώς και ότι τα αναφερόμενα στην αίτησή τους 
στοιχεία είναι αληθή. Στην ίδια δήλωση αναφέρουν αν 
υπάγονται σε ευεργετική διάταξη και αν επιθυμούν να 
κάνουν χρήση του συγκεκριμένου ευεργετήματος.

στ) Οι υποψήφιοι που θα δηλώσουν ότι υπάγονται σε 
ειδική κατηγορία του άρθρου 6 παρ. 2 του N. 3079/02 
(Α΄ 311), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα πρόσθετα 
δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στην προκήρυξη.

ζ) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι 
δεν έχουν υποβάλει άλλη αίτηση για την ίδια προκήρυξη.

η) Οι υποψήφιοι ειδικοτήτων αντίστοιχο αποδεικτι−
κό.

θ) Για την απόδειξη γνώσης ξένης γλώσσας επιπέδου 
αρίστου, πολύ καλού και καλού, υποβάλουν επικυρωμέ−
νους τους αντίστοιχους τίτλους ως κατωτέρω:

1. Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ 
καλή Γ1/C1, καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 
π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 
Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του 
δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α΄), 
σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του 
άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του 
π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α΄», ως εξής:

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντί−
στοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως αντικαταστά−
θηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

ή
β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανε−

πιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN 
ή
γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φο−

ρέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική 
τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρι−
σμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να 
διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά 
γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. 
Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης 
στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου 
Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα 
ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παρα−
πάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρι−
κή γλώσσα την Αγγλική , είναι αποδεκτά σε δημόσιες 
υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά 
γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. 
Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή 
επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική 

Βάσει των ανωτέρω γίνονται δεκτά, πέραν του Κρα−
τικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστο−
ποιητικά:

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) 

του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE. 
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 90−100, 

του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING 

SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP 
Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 
7,5 και άνω.

• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πα−
νεπιστημίου MICHIGAN. 

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 −PROFICIENT 
COMMUNICATION− του EDEXCEL. 

• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 
CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY 
COLLEGE LONDON. 

• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL (reading, writing and listening) −MASTERY− 
και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL (Spoken) −MASTERY− (Συνυποβάλλο−
νται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώ−
σης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL 
ESOL−MASTERY− και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 
INTERNATIONAL SPOKEN ESOL −MASTERY− (Συνυπο−
βάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης 
γνώσης).

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 
(Common European Framework equivalent level C2).

• ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes 
(Council of Europe Level C2).

• Michigan State University – Certificate of English 
Language Proficiency (MSU – CELP): CEF C2.

• Test of Interactive English, C2 Level.
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πα−

νεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 75−89, 

του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING 

SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP 
Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 
6 έως 7.

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

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 −ADVANCED 
COMMUNICATION− του EDEXCEL. 

• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH 
ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON. 

• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL (reading, writing and listening) − EXPERT− 
και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL (Spoken) − EXPERT− (Συνυποβάλλονται 
αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) 
ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL 
ESOL −EXPERT− και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 
INTERNATIONAL SPOKEN ESOL − EXPERT − (Συνυπο−
βάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής 
γνώσης).

• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) 
του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ− 
USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.

• ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL 
COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως 900 
του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

• EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET 
Level 6 (CEF C1).

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 
(Common European Framework equivalent level C1).
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• ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes 
(Council of Europe Level C1).

• Test of Interactive English, C1 + Level.
• Test of Interactive English, C1 Level.
(γ) Καλή γνώση (Β2): 
• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπι−

στημίου CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 60−74, 

του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING 

SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP 
Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 
4,5 έως 5,5.

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

• (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY 
IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 − UPPER 
INTERMEDIATE COMMUNICATION− του EDEXCEL.

• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH 
ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.

• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL (reading, writing and listening) −
COMMUNICATOR− και CITY & GUILDS LEVEL 1 
CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) −
COMMUNICATOR− (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για 
την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS 
CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL − COMMUNICATOR 
− και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL 
SPOKEN ESOL − COMMUNICATOR − (Συνυποβάλλονται 
αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).

• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL 
COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 
780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, 
USA.

• EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET 
Level 5 (CEF B2).

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 
(Common European Framework equivalent level B2).

• ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes 
(Council of Europe Level B2).

• Michigan State University – Certificate of English 
Language Competency (MSU – CELC): CEF B2.

• Test of Interactive English, B2 + Level.
• Test of Interactive English, B2 Level.
Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου 

να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγ−
γλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από: 

(i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο 
φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσ−
σομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς 
τούτο εθνική αρχή 

ή 
(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβεί−

ας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως 
φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκο−
μιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες 
υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό 
γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπε−
δο.

2. Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ 
καλή Γ1/C1, καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής: 

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 

του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 
του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

• Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE. 
• Πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION LETTRES ή DALF 

C2.
• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES 

(SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώματος 
ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 
II).

• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES 
(SORBONNE 3EME DEGRE).

• Certificat de competences linguistiques του Institut 
Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de 
francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C2

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL του 
Πανεπιστημίου Γενεύης. 

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 

του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 
του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

• DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο 
μέχρι το 1996).

• DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή DALF C1.
• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE 

(SORBONNE I).
• Certificat de competences linguistiques του Institut 

Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de 
francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C1

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPERATIONNEL του 
Πανεπιστημίου Γενεύης. 

(γ) Καλή γνώση (Β2): 
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 

του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 
του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

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

• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χο−
ρηγείτο μέχρι το 1996). 

• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE−SORBONNE 
B2.

• Certificat de competences linguistiques του Institut 
Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de 
francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο Β2

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL του Πανεπι−
στημίου Γενεύης.

Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών 
τα οποία δεν αναγράφονται στην παρούσα, απαιτείται 
βεβαίωση από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο 
Αθηνών−Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πι−
στοποιητικού.

3. Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, 
πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής: 

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 

του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 
του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
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• Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCHES SPRACH 
DIPLOM (GDS), του Πανεπιστημίου Ludwig−Maximilian 
του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe.

• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του 
Πανεπιστημίου Ludwig−Maximilian του Μονάχου και του 
Ινστιτούτου Goethe.

• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστι−
τούτου Goethe.

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN του 
Πανεπιστημίου Γενεύης. 

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 

του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 
του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

• GOETHE – ZERTIFIKAT C1 του Ινστιτούτου Goethe.
• ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (μέχρι 

τον Μάιο 2007) του Ινστιτούτου Goethe.
• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Ιν−

στιτούτου Goethe.
• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 

OBERSTUFE DEUTSCH.
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN του 

Πανεπιστημίου Γενεύης. 

(γ) Καλή γνώση (Β2): 
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 

του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 
του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

• GOETHE – ZERTIFIKAT B2 του Ινστιτούτου Goethe.
• ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του 

Ινστιτούτου Goethe.
• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) B2 

MITTELSTUFE DEUTSCH.
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN του Πανεπι−

στημίου Γενεύης. 

4. Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ 
καλή Γ1/C1, καλή Β2) αποδεικνύεται ως εξής: 

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 

του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 
του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

• DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA 
ITALIANA.

• DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA.
• DIPLOMA DI TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO 

SUPERIORE DI TRADUTTORE.
• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA 

ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του Πανεπιστημίου της 
Περούντζια.

• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE του 
Πανεπιστημίου Γενεύης.

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 

του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 
του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορ−
φωτικού Ινστιτούτου Αθήνας).

• DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA (του Ιτα−
λικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης).

• CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA 
ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) του Πανεπιστημίου της 
Περούντζια.

• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO του Πα−
νεπιστημίου Γενεύης.

• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή P.L.I.D.A. D (έως το 2003) 
ή P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έως το 2003).

(γ) Καλή γνώση (Β2): 
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 

του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 
του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA 
ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του Πανεπιστημίου της 
Περούντζια.

• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορ−
φωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης).

• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE του Πανε−
πιστημίου Γενεύης.

• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 
2003). 

5. Η γνώση της Ισπανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ 
καλή Γ1/C1, καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής: 

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 

του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

• DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL.
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA 

(NIVEL SUPERIOR) (Ministry of Education).
• CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES 

DE IDIOMAS (Ministry of Education). 

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 

του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 
του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

• CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS 
OFICIALES DE IDIOMAS). 

(γ) Καλή γνώση (Β2): 
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 

του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 
του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA 
(NIVEL INTERMEDIO).

• DIPLOMA DELE BASICO DE ESPANOL (Ministry of 
Education). 

Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελ−
ληνική γλώσσα.

Επίσης:
α) Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται 

και με τους εξής τρόπους:
(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυ−

χίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ 
της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της 
αλλοδαπής,

(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα 
ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου 
ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,

(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επι−
πέδου Γ2 ,

(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχο−
λείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει απο−
κτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών 
στην αλλοδαπή.
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β) Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται 
και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής 
δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.

Οι υπό στοιχείο α(iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλο−
δαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαί−
ωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην 
οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή 
από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, 
Δία Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι 
η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ μόνο 
μετά την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής 
πράξης ισοτιμίας.

Σημείωση: 
α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης 

γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν 
αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκο−
νται στην ίδια γλώσσα.

β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης 
γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη 
γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης 
γλώσσας.

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν 
αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (π.δ 347/2003). Οι 
υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει 
να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή 
μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδό−
θηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

ι) Πτυχίο ή Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό Πληροφορικής 
ή γνώσης Η/Υ ή Δίπλωμα Αξιωματικού Εμπορικού Ναυ−
τικού (Γ΄ τάξης) και πτυχίο ΑΕΝ.

Επίσης η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) 
επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και 
γ) υπηρεσιών διαδικτύου, αποδεικνύεται ως εξής:

1) είτε με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης 
χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι 
πιστοποιούνται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ). 

Μέχρι σήμερα έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ., 
με σχετικές πράξεις του, οι παρακάτω φορείς, με την 
αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία πιστοποί−
ησης:

α) ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006),
β) Vellum Global Educational Services S.A. (22.2.2006),
γ) Infotest (22.2.2006)
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 

αλλαγή ονομασίας της ΙCT Hellas Α.Ε.)
ε) ΚΕΥ−CERT (5.4.2006)
στ) ACTA Α.Ε. (17.5.2006)
ζ) I SKILLS A.E. (14.9.2007) 
η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ − TELEFOS TRAINING ΕΠΕ (18−12−

2007) ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ − TELEFOS CERT ΕΠΕ (Με την 
αριθ.Γ/12485/21.5.2009 πράξη μετονομασίας της ΤΕΛΕ−
ΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ − TELEFOS TRAINING ΕΠΕ)

θ) DIPLOMA−ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (30−9−2009)

Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς 
είναι τα εξής:

α) ECDL Eλλάς Α.Ε.
• ECDL Core Certificate
• ECDL Start Certificate
• ECDL Progress Certificate

β) Vellum Global Educational Services S.A.
• Cambridge International Diploma in IT Skills
• Cambridge International Diploma in IT Skills 

Proficiency
γ) Infotest
• Internet and Computing Core Certification (IC3)
• Microsoft Office Specialist (MOS)
• Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert)
• Infotest Certified Basic User (ICBU) (τα πιστοποιη−

τικά μπορούν να περιέχουν οποιονδήποτε συνδυασμό 
των ενοτήτων «Επεξεργασία Κειμένου», «Υπολογιστικά 
Φύλλα», «Υπηρεσίες Διαδικτύου», «Παρουσιάσεις» και 
«Βάσεις Δεδομένων»)

δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe
• ICT Intermediate A
• ICT Intermediate B
• ICT Intermediate C

ε) ΚΕΥ−CERT
• Key Cert IT Basic
• Key Cert IT Initial

στ) ACTA Α.Ε.
• Certified Computer User (CCU)

ζ) I SKILLS A.E.
• Basic I.T. Standard
• Basic I.T. Thematic
• Basic I.T. Core 

η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ − TELEFOS TRAINING ΕΠΕ ή ΤΕ−
ΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ − TELEFOS CERT ΕΠΕ

• Basic Skills ή Infocert Basic Skills (25. 6.2008 αλλαγή 
ονομασίας τίτλου)

• Basic ή Infocert Basic (25. 6.2008 αλλαγή ονομασίας 
τίτλου)

• Integration Skills ή Infocert Integration Skills (25. 6.2008 
αλλαγή ονομασίας τίτλου)

θ) DIPLOMA−ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

• Basic Office 
Η ισχύς των πιστοποιητικών των παραπάνω φορέων, 

τα οποία εκδόθηκαν μετά την ημερομηνία πιστοποίησής 
τους από τον ΟΕΕΚ μέχρι και 31/12/2008, παρατείνεται 
έως 31/12/2011.

Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, 
κάρτες δεξιοτήτων κλπ) δεν γίνονται δεκτά.

Γίνονται επίσης δεκτά μέχρι 31.12.2011 πιστοποιητικά 
γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους παραπά−
νω φορείς (α έως δ) μέχρι και την ημερομηνία πιστο−
ποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ., (Σχετική πράξη Ο.Ε.Ε.Κ. 
Γ/23866/27.10.2010) με την εξής ονομασία:

α) ECDL από την εταιρεία ECDL−GREEK COMPUTER 
SOCIETY−Ε.Π.Υ.

β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY 
OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum Global Educational 
Services).

γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft),εταιρεία 
Infotest (πρώην TECHNOPLUS) και 

δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON 
LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas Α.Ε.).

2) είτε με τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευ−
τεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότη−
τας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί 
αναφέρονται κατωτέρω.
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3) είτε με τίτλους σπουδών, βασικούς ή /και μεταπτυ−
χιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευ−
σης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύ−
πτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα 
τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, 
Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα 
τέσσερα αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποι−
ηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε 
Πανεπιστημιακής (Π.Ε), είτε Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαί−
δευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού 
διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά. 

4) οι υποψήφιοι αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση χει−
ρισμού Η/Υ ακόμη και με μόνη την υποβολή βεβαιώσεων 
τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες πιστοποιείται ότι 
παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μετα−
πτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα τα 
οποία κατά την εκτίμηση του τμήματος εμπίπτουν στην 
περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ.

Διευκρινίζεται ότι τίτλοι σπουδών ανώτερης αλλά 
και κατώτερης κατηγορίας από την κατηγορία για την 
οποία υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος , εφόσον πληρούν 
και τις λοιπές προυποθέσεις εγκυρότητας , γίνονται 
δεκτοί , δεδομένου ότι αφενός οι εν λόγω τρόποι από−
δειξης προβλέπονται από το προσοντολόγιο, αφετέρου 
οι σχετικοί τίτλοι και βεβαιώσεις υποβάλλονται για την 
απόδειξη της γνώσης Η/Υ και όχι για τη διεκδίκηση 
θέσης ανώτερης ή κατώτερης κατηγορίας της προκη−
ρυσσόμενης.

5) γίνονται επίσης δεκτά πιστοποιητικά Γνώσεων Χει−
ρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ, κατόπιν 
επιτυχούς συμμετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις πι−
στοποίησης Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων 
που διοργάνωσε ο Οργανισμός. Τα πιστοποιητικά αυτά 
ισχύουν για τρία (3) έτη από την έκδοσή τους. Η ισχύς 
των πιστοποιητικών που εκδόθηκαν από τον ΟΕΕΚ μέχρι 
και 31/12/2008 παρατείνεται έως 31/12/2011.

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΡΙΤΟΒΑθΜΙΑΣ – ΜΕΤΑΔ/ΒΑΘΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

(όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6,14 και 19 
του Π.Δ. 50/2001 όπως ισχύει)

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
— Πληροφορικής 
— Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
— Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολο−

γιστών 
— Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
— Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολο−

γιστών 
— Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής 
— Επιστήμης Υπολογιστών 
— Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών 
— Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συ−

στημάτων 
— Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων 
— Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών 
— Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών 
— Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογι−

στών 

— Ηλεκτρονικής και Μηχανικoύ Υπολογιστών
— Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοιατρική 
— Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
— Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
— Πληροφορικής (Ε.Α.Π.) 
— Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστη−

μάτων 
— Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ 

(Π.Σ.Ε.)
ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχο−

λών της αλλοδαπής.

Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
— Πληροφορικής 
— Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων 
— Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
— Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων 
— Βιομηχανικής Πληροφορικής 
— Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
— Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας 
— Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών 
— Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης 
— Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.) 
— Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών 

Συστημάτων 
— Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην 

Οικονομία
— Διαχείρισης Πληροφοριών 
ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικό−

τητας, σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Γ) ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

— Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασ−
δήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής, ή 

— Πτυχίο Α΄ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελ−
ματικού Εκπαιδευτηρίου: 

i) Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής 
− Δικτύων Η/Υ,

ii)Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστη−
μάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και 
Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα,

— Απολυτήριος τίτλος: 
i) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυ−

κείου,
ii) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολο−

γιστών, Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή 
iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής 

Επαγγελματικής Σχολής.
ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών 

μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
ια) Για όσους ανήκουν στις Ειδικές Δυνάμεις και στους 

Υποβρύχιους Καταστροφείς εκ των Ενόπλων Δυνάμεων, 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, ότι έχουν 
λάβει γνώση ότι θα φοιτήσουν σε Ειδικά Σχολεία και 
θα υπηρετήσουν σε Υπηρεσίες της Ειδικότητάς τους 
τουλάχιστον επί δεκαετία εφόσον οι υπηρεσιακές ανά−
γκες το επιβάλλουν.

ιβ) Βεβαίωση ιατρού ειδικότητας ορθοπεδικού, ο ακρι−
βής τύπος της οποίας θα καθορίζεται στην Προκήρυξη, 
σχετικά με το προβλεπόμενο, σύμφωνα με την περ. ε 
παρ. 1 άρθρ. 2 της παρούσας, ελάχιστο απαιτούμενο 
ύψος των υποψηφίων.



2. Όπου απαιτείται η υποβολή πολλών υπεύθυνων 
δηλώσεων του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 για βεβαί−
ωση γεγονότων ή καταστάσεων, κατά τα ανωτέρω, 
είναι δυνατό οι δηλώσεις αυτές να περιληφθούν σω−
ρευτικά σ’ ένα έντυπο δήλωσης του νόμου αυτού. 
Η αποδεδειγμένη υποβολή αναληθών ή πλαστών δι−
καιολογητικών επιφέρει και ποινικές κυρώσεις στον 
υποβάλλοντα.

3. Για την επικύρωση τίτλων, πιστοποιητικών και βε−
βαιώσεων, ισχύουν τα ακόλουθα:

(α) Της αλλοδαπής
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, 

που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι 
επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελλη−
νική γλώσσα.

Οι ανωτέρω τίτλοι υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε 
ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο 
του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το 
πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυ−
ρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Οι ως 
άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, όταν προσκο−
μίζονται σε φωτοτυπία μη επικυρωμένη από την αρχή 
που τους εξέδωσε, επικυρώνονται μόνο από δικηγόρο. 
Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 
ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, 
τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια 
αρχή επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και 
τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). 

Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά 
νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία 
ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από 
δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του 
ν.148/26−12−1913/1−2−1914.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμ−
βουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων 
σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της 
ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά 
φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση 
ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, 
στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφρα−
στές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα 
αντίγραφα των τίτλων. Εάν όμως προσκομίζονται τα 
πρωτότυπα των τίτλων ή επικυρωμένα αντίγραφα αυ−
τών, αρκεί η προσκόμιση απλού φωτοαντιγράφου της 
μεταφράσεως αυτών, η ακρίβεια του περιεχομένου της 
οποίας επικυρώνεται με υπεύθυνη δήλωση του υποψη−
φίου, κατά το άρθρο 8 παρ. 4 ν. 1599/1986.

(β) Της ημεδαπής
αα) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής (έγγραφα που έχουν 

εκδοθεί στα πλαίσια της Εθνικής έννομης τάξης, προερ−
χόμενα από ημεδαπές διοικητικές αρχές ή τις Υπηρεσίες 
της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως τίτλοι σπουδών– άδειες 
– πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λ.π.), υποβάλλονται σε 
πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου 
ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής 
που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο 
δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το 
πρωτότυπο). Η επικύρωση γίνεται από οποιαδήποτε δι−
οικητική αρχή ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) 
ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή δικηγόρο 
ή συμβολαιογράφο.

Ο υποψήφιος μπορεί επίσης να υποβάλει αντίγραφα 
δημοσίων εγγράφων που ζητούνται με την προκήρυξη, 
συνοδευόμενα όμως απαραιτήτως με υπεύθυνη δήλωση 
κατά το άρθρο 8 παρ. 4 ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδια−
φερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει 
αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που 
έχει στα χέρια του.

Τα επικυρωμένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγρά−
φων που εξέδωσε διοικητική αρχή, καθώς και τα απλά 
αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή που 
συνοδεύονται από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 
του ν.2690/1999 και παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαι−
ώνει την ακρίβεια των στοιχείων, γίνονται υποχρεωτικά 
αποδεκτά από τη Διοίκηση, όπως τα πρωτότυπα.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/27928/13.10.2008 
Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνι−
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύτηκε στο 
Φ.Ε.Κ. 2171/τ. Β΄/22.10.2008, τα αντίγραφα των τίτλων 
σπουδών που απονέμονται απ’ όλες τις βαθμίδες εκ−
παίδευσης ιδιωτικών φορέων, μετά την επικύρωσή τους 
από τις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθ−
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου 
Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, επικυ−
ρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π., 
χωρίς να απαιτείται προσθέτως η επικύρωσή τους από 
δικηγόρο.

ββ) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής (δηλαδή έγγραφα 
που δεν εκδίδονται από δημόσιες αρχές της ημεδαπής, 
όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις ιδιω−
τών εργοδοτών κ.λ.π.) υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε 
αντίγραφα συνοδευόμενα με υπεύθυνη δήλωση κατά το 
άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφε−
ρόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει 
αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που 
έχει στα χέρια του.

Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα κριτήρια ή οι ιδιότητες 
που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην αίτηση συμ−
μετοχής του στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων 
πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Άρθρο 5
Υποβολή και έλεγχος των δικαιολογητικών

1. Οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά υπο−
βάλλονται, είτε στη Σχολή Λιμενοφυλάκων (για την περι−
οχή του Κ.Λ. Πειραιά) σε Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου 
Δικαιολογητικών που συγκροτείται με Απόφαση του 
Αρχηγού Λ.Σ. και αποτελείται από Αξιωματικούς Λ.Σ., 
είτε στα κατά τόπους Κεντρικά Λιμεναρχεία ή Λιμεναρ−
χεία ή Υπολιμεναρχεία (πλην Κ.Λ. Πειραιά) σε τριμελείς 
Επιτροπές που συγκροτούνται με Ημερήσια Διαταγή του 
Λιμενάρχη και στις οποίες ανατίθεται η παραλαβή, ο 
έλεγχος σε πρώτο βαθμό των αιτήσεων και των συνημ−
μένων σε αυτές δικαιολογητικών και η διαβίβασή τους 
στην Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών 
της Σχολής Λιμενοφυλάκων.

2. Έργο της Επιτροπής Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιο−
λογητικών της Σχολής Λιμενοφυλάκων είναι:

α) η παραλαβή και ο έλεγχος όλων των αιτήσεων και 
των συνημμένων σε αυτές δικαιολογητικών, που υπο−
βάλλονται σε αυτή από τους υποψηφίους,
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β) ο έλεγχος όλων των αιτήσεων και των συνημμένων 
σε αυτές δικαιολογητικών των υποψηφίων που απο−
στέλλονται σύμφωνα με τα ανωτέρω από τις Λιμενικές 
Αρχές. 

γ) η παράδοση όλων των αιτήσεων και δικαιολογη−
τικών στην Επιτροπή/ές Τελικού Ελέγχου Δικαιολο−
γητικών, καθώς και ειδικού πρακτικού στο οποίο θα 
περιλαμβάνονται αυτοί των οποίων κατά τον έλεγχο 
διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά τους δεν πληρούν 
τις προϋποθέσεις−απαιτήσεις της προκήρυξης, αιτιολο−
γώντας πλήρως τους λόγους. 

3. Με Απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ συγκροτούνται:
α) Επιτροπή/ές Τελικού Ελέγχου (ανάλογα με το πλή−

θος των υποψηφίων) αποτελούμενη από Αξιωματικούς 
Λ.Σ για τη διενέργεια τελικού ελέγχου των δικαιολογη−
τικών όλων των υποψηφίων. 

Η εν λόγω Επιτροπή μετά το πέρας των εργασιών της 
συντάσσει Πίνακα με αυτούς των οποίων τα δικαιολογη−
τικά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις−απαιτήσεις της προ−
κήρυξης, αιτιολογώντας πλήρως τους λόγους και οι οποίοι 
δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Σχετική 
ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώ−
ματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και στον Πίνακα 
Ανακοινώσεων του Αρχηγείου του Λ.Σ−ΕΛ.ΑΚΤ.

β) ομάδα εργασίας για τη μηχανογραφική καταχώρη−
ση και επεξεργασία των αιτήσεων των υποψηφίων.

4. Ακολουθεί μηχανογραφική καταχώριση των αιτή−
σεων και αντιπαραβολή των μηχανογραφικών κατα−
στάσεων με τις αιτήσεις των υποψηφίων, από την/τις 
Επιτροπή/ές Τελικού Ελέγχου για την επιβεβαίωση της 
ακρίβειας των εισαχθέντων στοιχείων.

Άρθρο 6
Διαδικασία επιλογής υποψηφίων από ιδιώτες

1. Η αξιολόγηση και ο καθορισμός της σειράς κατάτα−
ξης των υποψηφίων από ιδιώτες πτυχιούχων Ι.Α.Ε. και 
Α.Ε.Ν ή πρώην ΑΔΣΕΝ πραγματοποιείται μηχανογραφικά 
και προσδιορίζεται από το βαθµό του τίτλου σπουδών 
τους ο οποίος πολλαπλασιάζεται επί τον συντελεστή χί−
λια (1000) και ελέγχεται µέχρι χιλιοστού της µονάδας.

2. Η αξιολόγηση και ο καθορισμός της σειράς κατάτα−
ξης των υποψηφίων από ιδιώτες αποφοίτων Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιείται μηχανογραφικά 
και προσδιορίζεται από το βαθµό του απολυτηρίου τίτ−
λου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ο οποίος πολλαπλα−
σιάζεται επί τον συντελεστή χίλια (1000) και ελέγχεται 
µέχρι χιλιοστού της µονάδας.

3. α) Στα ανωτέρω μόρια των παραγράφων 1 και 2 
προστίθενται χίλια (1000) μόρια για όσους κατέχουν 
αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που αποδεικνύει την άρι−
στη γνώση μίας ξένης γλώσσας. Όσοι κατέχουν τίτλους 
σπουδών που αποδεικνύουν την άριστη γνώση επιπλέον 
ξένων γλωσσών, λαμβάνουν επιπρόσθετα επτακόσια 
(700) μόρια για κάθε μία εξ αυτών.

Σε όσους κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών 
που αποδεικνύει την πολύ καλή γνώση μίας ξένης γλώσ−
σας προστίθενται πεντακόσια (500) μόρια. Όσοι κατέ−
χουν τίτλους σπουδών που αποδεικνύουν την πολύ καλή 
γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών, λαμβάνουν επιπρόσθε−
τα τριακόσια (300) μόρια για κάθε μία εξ αυτών.

Αν ο υποψήφιος κατέχει τίτλους γνώσης της ίδιας 
ξένης γλώσσας διαφόρων επιπέδων λαμβάνεται υπόψη 
μόνο ο ανώτερος τίτλος.

β) Όσοι είναι κάτοχοι διπλώματος Πλοιάρχου ή Μηχα−
νικού Α΄ ή Β΄ Τάξεως προέλευσης ΑΕΝ ή πρώην ΑΔΣΕΝ 
λαμβάνουν επιπλέον χίλια (1000) μόρια ή οχτακόσια 
(800) μόρια αντίστοιχα.

γ) Σε όσους υπηρέτησαν ως Έφεδροι Αξιωματικοί 
− Ανθ/στές ή Αρχιλοχίες – Επιλοχίες − Λοχίες ή ως 
Δεκανείς και στους αντίστοιχους αυτών βαθμούς των 
Ενόπλων Δυνάμεων, προστίθεται επιπλέον αριθμός μο−
ρίων ως εξής:

Έφεδροι Αξιωματικοί − Ανθ/στές: 1000 μόρια
Αρχιλοχίες – Επιλοχίες – Λοχίες: 800 μόρια
Δεκανείς: 500 μόρια.
δ) Όσοι από τους απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαί−

δευσης είναι και κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής 
Κατάρτισης επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας επαγγελμα−
τικής κατάρτισης ΙΕΚ, που θα συνοδεύεται απαραιτήτως 
και από τη Βεβαίωση του ΟΕΕΚ που αποτελεί αναπό−
σπαστο παράρτημα του διπλώματος, ειδικοτήτων τομέα 
υγείας ή πληροφορικής ή χρηματοπιστωτικών και διοι−
κητικών υπηρεσιών ή μηχανολογίας ή ηλεκτρολογίας ή 
ηλεκτρονικών, λαμβάνουν επιπλέον χίλια (1000) μόρια. 

4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων επιλέγεται 
ο υποψήφιος που έχει το μεγαλύτερο βαθμό τίτλου 
σπουδών ή απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας επιλέγεται ο υποψήφιος 
που έχει τη μεγαλύτερη ηλικία, σύμφωνα με την ημερο−
μηνία γέννησής του. Σε περίπτωση και νέας ισοβαθμίας 
θα διεξαχθεί κλήρωση από την Επιτροπή Κατάταξης 
ενώπιον των ισοβαθμούντων υποψηφίων.

5. Για την επιλογή συγκροτείται, από τον Αρχηγό Λ.Σ 
τριμελής Επιτροπή Κατάταξης αποτελούμενη από Αξιω−
ματικούς Λ.Σ. Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί ο νεότερος 
των Αξιωματικών. Η Επιτροπή Κατάταξης καταρτίζει 
Πίνακες Επιλογής κατά ειδικότητες όλων των συμμε−
τεχόντων και κατά φθίνουσα σειρά συνολικού αριθμού 
μορίων, οι οποίοι αναγράφουν αναλυτικά τα μόρια κάθε 
υποψηφίου καθώς και την τυχόν υπαγωγή του σε ευ−
εργετικές διατάξεις, υπογράφονται από το Γραμματέα, 
τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής και θεωρούνται 
από τον Αρχηγό Λ.Σ.

6. Οι ανωτέρω πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα 
του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και 
στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Αρχηγείου του Λ.Σ−
ΕΛ.ΑΚΤ 

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται η άσκηση ενστά−
σεως με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επι−
στολής 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 Ακτο−
φυλακής, όσο και στη σχετική ανακοίνωση στον Πίνακα 
Ανακοινώσεων του Αρχηγείου Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.

Η άσκηση ενστάσεως επιτρέπεται για λόγους νομιμότη−
τας και πρέπει να περιέχει συγκεκριμένους λόγους ακυ−
ρότητας κατά συγκεκριμένης πράξεως ή παραλείψεως.

Στην ένσταση επισυνάπτεται και το προβλεπόμενο 
από τις κείμενες διατάξεις παράβολο, άλλως η ένσταση 
δεν λαμβάνεται υπόψη. Το ΑΣΕΠ εξετάζει τις υποβληθεί−
σες ενστάσεις, αποφαίνεται επ’ αυτών και ενημερώνεται 
ο ενιστάμενος. 
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7. Η Επιτροπή Κατάταξης προβαίνει αν απαιτείται 
στις αναγκαίες διορθώσεις, σύμφωνα με τα διαλαμ−
βανόμενα στην απόφαση του ΑΣΕΠ και στη συνέ−
χεια καταρτίζει τους οριστικούς Πίνακες Επιλογής, 
οι οποίοι υπογράφονται από το Γραμματέα, τον Πρό−
εδρο και τα μέλη της Επιτροπής, θεωρούνται από 
τον Αρχηγό Λ.Σ. και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 
Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς 
και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Αρχηγείου του 
Λ.Σ−ΕΛ.ΑΚΤ.

Άρθρο 7
Υψομέτρηση, Ψυχοτεχνική δοκιμασία 

και Υγειονομικές Εξετάσεις

1. Από την Επιτροπή Κατάταξης, καλείται από τις 
πρώτες κατά σειρά θέσεις επιτυχίας κάθε μιας από 
τις υπάρχουσες περιπτώσεις, αριθμός υποψηφίων 
αυξημένος τουλάχιστον στο διπλάσιο του αριθμού 
των προκηρυσσομένων θέσεων για κάθε κατηγορία 
και επιμέρους ειδικότητα, προκειμένου οι υποψήφιοι 
αυτοί να υψομετρηθούν, να υποβληθούν σε ψυχο−
τεχνική δοκιμασία, υγειονομικές εξετάσεις και να 
παραπεμφθούν στην Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή 
(ΑΝΥΕ). 

2. Ο συγκεντρωτικός Πίνακας Συμμετεχόντων−Καλου−
μένων αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώμα−
τος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και στον Πίνακα 
Ανακοινώσεων του Αρχηγείου του Λ.Σ−ΕΛ.ΑΚΤ.

Για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής της υψομέτρη−
σης, της ψυχοτεχνικής δοκιμασίας, των υγειονομικών 
εξετάσεων και της παραπομπής στην ΑΝΥΕ, οι υποψή−
φιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη από τη Λιμενική 
Αρχή που υπέβαλαν τα δικαιολογητικά τους ή από το 
Αρχηγείο Λ.Σ−ΕΛ.ΑΚΤ. Σχετική ανακοίνωση αναρτάται 
στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής 
Ακτοφυλακής, καθώς και στον Πίνακα Ανακοινώσεων 
του Αρχηγείου του Λ.Σ−ΕΛ.ΑΚΤ.

3. Η υψομέτρηση διενεργείται από τριμελή Επιτροπή Αξιω−
ματικών Λ.Σ, η οποία ορίζεται με απόφαση Αρχηγού Λ.Σ.

Η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο οποίο αναγράφε−
ται το μετρηθέν ύψος κάθε υποψηφίου καθώς και ειδικό 
Πίνακα με τους υποψήφιους οι οποίοι δεν διαθέτουν τα 
ορισθέντα ανά φύλο ελάχιστα όρια ύψους, καθώς και 
με τους υποψήφιους οι οποίοι δεν παρουσιάσθηκαν για 
υψομέτρηση. 

4. Όσοι δεν έχουν το απαιτούμενο ελάχιστο ύψος 
ή δεν παρουσιάσθηκαν για υψομέτρηση σύμφωνα με 
το πρόγραμμα, αποκλείονται του διαγωνισμού. Ιδιαί−
τερη εξέταση υποψηφίου αποκλείεται, πλην της πε−
ριπτώσεως ύπαρξης αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας 
και μόνο εντός του χρονοδιαγράμματος διεξαγωγής 
της διαδικασίας Υψομέτρησης. Σχετική ανακοίνωση 
με όσους καλούνται να συμμετάσχουν στην επόμενη 
διαδικασία ψυχοτεχνικής δοκιμασίας, αναρτάται στην 
ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτο−
φυλακής και στον πίνακα ανακοινώσεων του Αρχηγείου 
Λ.Σ−ΕΛ.ΑΚΤ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόβλημα επί της δι−
αδικασίας και μόνο, αρμόδιος είναι ο Πρόεδρος της 
οικείας Επιτροπής Υψομέτρησης. 

5. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε κατάλ−
ληλη ψυχοτεχνική δοκιμασία από Επιτροπή αρμόδιων 
Αξιωματικών που ορίζονται με Απόφαση Αρχηγού Λ.Σ. Οι 

υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή δοκιμασία (TEST 
Προσωπικότητας) και προφορική δοκιμασία (συνέντευ−
ξη) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Με τις εξετάσεις αυτές ερευνάται κυρίως η κρίση, η 
προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστά−
σεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθημα−
τική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει 
προσωπικότητα του υποψηφίου.

6. Όποιος κρίνεται ακατάλληλος από την ψυχοτεχνι−
κή δοκιμασία ή δεν παρουσιάσθηκε σύμφωνα με το 
πρόγραμμα αποκλείεται από το διαγωνισμό. Ιδιαίτερη 
εξέταση υποψηφίου αποκλείεται, πλην της περιπτώσεως 
ύπαρξης αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας και μόνο εντός 
του χρονοδιαγράμματος διεξαγωγής της διαδικασίας 
Ψυχοτεχνικής δοκιμασίας. Ανακοίνωση με τα ονόματα 
όσων καλούνται να συμμετάσχουν στην επόμενη δια−
δικασία των υγειονομικών εξετάσεων, αναρτάται στην 
ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτο−
φυλακής και στον πίνακα ανακοινώσεων του Αρχηγείου 
του Λ.Σ−ΕΛ.ΑΚΤ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόβλημα επί της δι−
αδικασίας και μόνο, αρμόδιος είναι ο Πρόεδρος της 
οικείας Επιτροπής Ψυχοτεχνικής Δοκιμασίας. 

7. Όσοι κρίνονται ικανοί στις ψυχοτεχνικές δοκιμα−
σίες, υποβάλλονται σε υγειονομικές−εργαστηριακές 
εξετάσεις και παραπέμπονται στην Ανωτάτη του Ναυ−
τικού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ), η οποία αποφαί−
νεται για την υγειονομική τους καταλληλότητα. Όσοι 
δεν παρουσιασθούν για υγειονομικές – εργαστηριακές 
εξετάσεις ή στην ΑΝΥΕ σύμφωνα με το πρόγραμμα, 
αποκλείονται του διαγωνισμού. Ιδιαίτερη εξέταση υπο−
ψηφίου αποκλείεται, πλην της περιπτώσεως ύπαρξης 
αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας και μόνο εντός του 
χρονοδιαγράμματος διεξαγωγής της διαδικασίας Υγει−
ονομικών εξετάσεων.

8. Η υγειονομική εξέταση των υποψηφίων Δοκίμων 
Υπαξιωματικών ενεργείται σύμφωνα με το Π.Δ. 133/02 
(Α΄ 109), όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 53/2003 (Α΄ 59), 
207/2007 (Α΄ 233) και 54/2010 (Α΄ 93). 

9. Ανακοίνωση με τα ονόματα όσων καλούνται να 
συμμετάχουν στην επόμενη διαδικασία αθλητικών δο−
κιμασιών, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού 
Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και στον πίνακα 
ανακοινώσεων του Αρχηγείου του Λ.Σ−ΕΛ.ΑΚΤ. 

10. Οι αποφάσεις της ΑΝΥΕ είναι μη αναθεωρήσιμες 
(Ν.Δ. 1327/73).

11. Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση των 
υγειονομικών εξετάσεων, ο αριθμός των υποψηφίων 
δεν επαρκεί για την κάλυψη των προκηρυσσομένων 
θέσεων, καλείται εκ νέου και κατά σειρά επιτυχίας 
ανά κατηγορία−ειδικότητα, συμπληρωματικός αριθ−
μός υποψηφίων, διπλάσιος του προς κάλυψη κενού 
αριθμού.

12. Οι επιτυχόντες στη Σχολή θα υποβάλουν υπεύθυ−
νη δήλωσή τους, στην οποία θα δηλώνουν ότι για να 
φοιτήσουν στη Σχολή θα υποβληθούν σε έλεγχο για 
χρήση απαγορευμένων ουσιών. Τα αποτελέσματα των 
εξετάσεων θα είναι επώνυμα και θα διασφαλίζονται 
απόλυτα ως προσωπικά δεδομένα. Η διαπίστωση θετι−
κού δείγματος θα έχει σαν συνέπεια την απομάκρυνσή 
τους.
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Άρθρο 8
Διαδικασία Αθλητικών Δοκιμασιών

1. Όσοι κριθούν «Κατάλληλοι» από την ΑΝΥΕ, υποβάλ−
λονται σε αθλητική δοκιμασία ενώπιον της Επιτροπής 
Αθλητικής Δοκιμασίας, που συγκροτείται με Απόφαση 
Αρχηγού Λ.Σ, σύμφωνα με πρόγραμμα που αναρτάται 
στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής 
Ακτοφυλακής και στον πίνακα ανακοινώσεων του Αρ−
χηγείου του Λ.Σ−ΕΛ.ΑΚΤ, ως εξής:

α) Στην ελεύθερη κολύμβηση σε απόσταση 50 μέτρων 
σε χρόνο δύο (02) λεπτών (μία προσπάθεια). Όσοι κο−
λυμπούν την απόσταση αυτή σε χρόνο μεγαλύτερο ή 
αδυνατούν να κολυμπήσουν θεωρούνται ότι απέτυχαν 
και αποκλείονται από το διαγωνισμό. 

Ειδικά οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις ειδικότητες 
Ειδικών Δυνάμεων ή Υποβρύχιων Καταστροφέων εκ των 
Ενόπλων Δυνάμεων, θα δοκιμασθούν σε ελεύθερη κολύμ−
βηση απόστασης 100μ. σε χρόνο δύο (02) λεπτών (μία προ−
σπάθεια) και όσοι κολυμπούν την απόσταση αυτή σε χρό−
νο μεγαλύτερο ή αδυνατούν να κολυμπήσουν θεωρούνται 
ότι απέτυχαν και αποκλείονται από τον διαγωνισμό.

Η Επιτροπή μετά το πέρας της δοκιμασίας κολύμ−
βησης συντάσσει Πρακτικό με τα αποτελέσματα, στο 
οποίο ειδικά για όσους απέτυχαν αναγράφεται η πλήρης 
αιτιολογία. 

Σχετική ανακοίνωση με τα ονόματα όσων καλούνται 
να συμμετάσχουν στα ακόλουθα αγωνίσματα της περ. β΄ 
του παρόντος άρθρου, αναρτάται στην ιστοσελίδα του 
Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και στον 
πίνακα ανακοινώσεων του Αρχηγείου Λ.Σ−ΕΛ.ΑΚΤ.

β) Οι υπόλοιποι υποψήφιοι υποβάλλονται σε όλα τα 
ακόλουθα αγωνίσματα και υποχρεούνται να επιτύχουν 
τα κατωτέρω όρια επίδοσης σε όλα:

i) Άλμα σε μήκος με φόρα 3,60 μέτρα (τρεις προσπά−
θειες).

ii) Άλμα σε ύψος με φόρα 1,00 μέτρο (τρεις προσπά−
θειες).

iii) Δρόμος 1000 μέτρων σε χρόνο 4 λεπτών και 30 
δευτερολέπτων (μία προσπάθεια).

iv) Δρόμος 100 μέτρων σε χρόνο 17 δευτερολέπτων 
(μία προσπάθεια).

v) Ρίψη σφαίρας (βάρους 7,260 κιλών) σε απόστα−
ση τουλάχιστον 4,40 μέτρων, ως μέσος όρος του 
αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με 
το δεξί και το αριστερό χέρι με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις για όλους τους υποψήφιους (τρεις 
προσπάθειες).

Ειδικά οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις ειδικότητες 
Ειδικών Δυνάμεων ή Υποβρύχιων Καταστροφέων εκ των 
Ενόπλων Δυνάμεων, αντί των παραπάνω αγωνισμάτων 
υποβάλλονται στα παρακάτω αγωνίσματα και υποχρε−
ούνται να επιτύχουν τα ελάχιστα όρια σε όλα με μία 
προσπάθεια μόνο:

i) Έλξεις σε μονόζυγο συνεχείς 10 τουλάχιστον
ii) Κάμψεις χειρών επί του εδάφους συνεχείς 25 του−

λάχιστον
iii) Κάμψεις κοιλιακών από εδραία θέση συνεχείς 30 

τουλάχιστον
iv) Δρόμος ημιαντοχής απόστασης 2000μ. σε 12 πρώτα 

λεπτά
v) Δρόμος ταχύτητας απόστασης 100 μ. σε 16 δεύτερα 

λεπτά

Όσοι δεν παρουσιασθούν ή δεν συμμετάσχουν σύμφω−
να με το πρόγραμμα σε όλα τα αγωνίσματα, αποκλείο−
νται του διαγωνισμού. Η Επιτροπή μετά το πέρας των 
αγωνισμάτων συντάσσει Πρακτικό με τα αποτελέσματα, 
στο οποίο ειδικά για όσους απέτυχαν αναγράφεται η 
πλήρης αιτιολογία. 

Ανακοίνωση με τα ονόματα όσων επιτύχουν στα 
αγωνίσματα, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού 
Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και στον πίνακα 
ανακοινώσεων του Αρχηγείου του Λ.Σ−ΕΛ.ΑΚΤ.

2. Ιδιαίτερη εξέταση υποψηφίου αποκλείεται. Ειδικά 
όμως σε περίπτωση που αποδεδειγμένα συντρέχει λό−
γος ανωτέρας βίας ή που διαπιστωθεί πρόβλημα υγείας 
υποψηφίου από επιτόπια εξέτασή του από τον παρόντα 
ιατρό, πριν από τη διεξαγωγή κάποιας αθλητικής δο−
κιμασίας, υπάρχει η δυνατότητα να αγωνισθεί σε αυτή 
σε νέα ημερομηνία, εντός όμως του χρονοδιαγράμμα−
τος είτε της δοκιμασίας κολύμβησης είτε των ανωτέρω 
αγωνισμάτων, αντίστοιχα, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Υποψήφιος που προσέρχεται να συμμετάσχει στις 
αθλητικές δοκιμασίες αλλά παρουσιάζει εμφανέστατα 
στοιχεία σοβαρής ασθένειας ή φέρει σοβαρά τραύματα 
ή κατάγματα ή ευρίσκεται σε κατάσταση τέτοια (κύη−
σης, κ.λ.π.), που καθιστά τη συμμετοχή του εντός του 
χρονοδιαγράμματος των αθλητικών δοκιμασιών σύμ−
φωνα με το πρόγραμμα, αδύνατη και επικίνδυνη για 
τον ίδιο, μετά από επιτόπια εξέταση από τον παρόντα 
ιατρό, αποκλείεται.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόβλημα επί της δια−
δικασίας και μόνο, αρμόδιος είναι Πρόεδρος της οικείας 
Επιτροπής Αθλητικής Δοκιμασίας.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΕΚ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ

Άρθρο 9
Γενικά Προσόντα

1. Ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού 
αριθμού των θέσεων που προκηρύσσονται καταλαμβά−
νεται από μόνιμους εν ενεργεία Λιμενοφύλακες (άνδρες, 
γυναίκες). 

2. Από τους ανωτέρω υποψηφίους τα δύο τρίτα 
πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΙΑΕ και ΑΕΝ ή πρώην 
ΑΔΣΕΝ σε αριθμό κατά κατηγορία και ειδικότητα 
που θα ορίζεται στην προκήρυξη. Το υπόλοιπο ένα 
τρίτο καταλαμβάνεται από υποψηφίους που κατέχουν 
απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολών της αλλο−
δαπής. Ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες στην 
προκήρυξη μπορεί να ορίζεται αριθμός θέσεων και 
από ειδικότητες μουσικών ή ειδικότητες αποκτηθείσες 
στις Ένοπλες Δυνάμεις.

3. α) Σε περίπτωση που αριθμός θέσεων μίας ει−
δικότητας που αντιστοιχεί στους πτυχιούχους ΙΑΕ 
και ΑΕΝ δεν καλύπτεται, αυτός θα συμπληρώνεται 
με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 3 του 
άρθρου 3 της παρούσας όσον αφορά τους πτυχιού−
χους ΙΑΕ και ΑΕΝ αντίστοιχα και σε περίπτωση μη 
συμπλήρωσης, από αποφοίτους της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης.

β) Η κατά την προηγούμενη παράγραφο συμπλήρω−
ση κενών θέσεων διενεργείται από τους πίνακες των 
επιλαχόντων κάθε κατηγορίας κατά φθίνουσα σειρά 
συνολικών μορίων. 
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γ) Αν το ποσοστό θέσεων που αντιστοιχεί στην κα−
τηγορία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του 
παρόντος άρθρου, δηλαδή τα δύο τρίτα (2/3) των προκη−
ρυσσομένων θέσεων εκ Λιμενοφυλάκων, δεν καλύπτεται 
από υποψηφίους της κατηγορίας αυτής, τότε οι θέσεις 
συμπληρώνονται από υποψήφιους εκ Λιμενοφυλάκων 
κατόχους απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαί−
δευσης (τύπου Λυκείου) ειδικότητας παραγράφου 2β του 
άρθρου 3 της παρούσης, ανάλογα με τις υπηρεσιακές 
ανάγκες. 

δ) Σε περίπτωση που τελικά δεν είναι δυνατή η 
κάλυψη του προβλεπόμενου ποσοστού των προκηρυσ−
σομένων θέσεων δοκίμων Υπαξιωματικών ΛΣ−ΕΛ.ΑΚΤ 
(30 %), προερχομένων από Λιμενοφύλακες, οι κενές 
θέσεις θα καλυφθούν από την αντίστοιχη κατηγορία 
εξ ιδιωτών, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξε−
ων της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της παρούσης 
αποφάσεως.

ε) Οι υποψήφιοι εκ Λιμενοφυλάκων έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής στο διαγωνισμό σε μόνο μία κατηγορία−
ειδικότητα από τις αναφερόμενες στην προκήρυξη.

στ) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι απολυτήριοι 
τίτλοι Λυκείου των υποψηφίων πρέπει να είναι τριετούς 
φοίτησης ή τετραετούς για τα εσπερινά λύκεια, σύμφω−
να με την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του N. 1566/85.

4. Οι ανωτέρω πτυχιούχοι ΙΑΕ, ΑΕΝ και απόφοιτοι 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πρέπει να έχουν και τα 
ακόλουθα προσόντα:

α) Να μην έχουν συμπληρώσει το 32ο έτος της ηλικίας 
τους κατά την 31 Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας 
των εξετάσεων.

β) Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, που 
διαπιστώνονται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή 
κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2002 
(Α΄ 109) για τη σωματική ικανότητα υποψηφίων των 
Σχολών των Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού 
Ναυτικού, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 53/2003 
(Α΄ 59), 207/2007 (Α΄ 233) και 54/2010 (Α΄ 93). Ειδικά κα−
θορίζεται ότι οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανά−
στημα τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 
1,60 μ. αμφότεροι χωρίς υποδήματα και ο Δείκτης Μάζας 
Σώματός (ΔΜΣ) τους, δηλαδή το πηλίκο του σωματικού 
βάρους του/της υποψηφίου σε χιλιόγραμμα προς το 
τετράγωνο του ύψους του/της σε μέτρα, για μεν τους 
άνδρες πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων «19−27», 
για δε τις γυναίκες, εντός των ορίων «18−25».

γ) Στις Εκθέσεις Αξιολόγησης όλης της σταδιοδρομίας 
τους να λαμβάνουν χαρακτηρισμό ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ (8,5 και 
άνω με το παλαιό σύστημα).

δ) Κατά την υπηρεσία τους στο Λιμενικό Σώμα− Ελ−
ληνική Ακτοφυλακή ως μόνιμοι Λ/Φ δεν θα έχουν τιμω−
ρηθεί με πειθαρχική ποινή περιορισμού συνολικά πάνω 
από 20 ημέρες ή με πάνω από πέντε (05) μέρες ποινή 
φυλάκισης.

ε) Να μην έχουν καταδικασθεί σε οποιοδήποτε βαθμό 
για τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 ποινικά αδικήματα 
καθώς και για εγκλήματα του Στρατιωτικού Ποινικού 
Κώδικα.

στ) Να έχουν συμπληρώσει ένα (01) έτος ευδόκιμης 
υπηρεσίας ως Λ/Φ εκτός των πτυχιούχων Ι.Α.Ε. και 
Α.Ε.Ν..

ζ) Οι υποψήφιοι εκ Λιμενοφυλάκων ειδικοτήτων α) Ει−
δικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων β) Υποβρυχίων 
Καταστροφέων των Ενόπλων Δυνάμεων και γ) Μουσι−
κού , θα πρέπει είτε να υπηρετούν ήδη σε αντίστοιχες 
μονάδες του ΛΣ−ΕΛΑΚΤ (ΚΕΑ−ΜΥΑ−Υπηρεσία Μουσικής 
του ΛΣ) επί ένα τουλάχιστον έτος, είτε να έχουν προ−
ϋπηρεσία πέντε (5) ετών στις ίδιες μονάδες.

η) Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) 
επεξεργασία κειμένων, ii) υπολογιστικά φύλλα, iii) υπη−
ρεσίες διαδικτύου

θ) Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας, 
αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής.

5. Ειδικότερα οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου δευτερο−
βάθμιας εκπαίδευσης πρέπει επιπλέον να έχουν:

α) Απολυτήριο τίτλο με ελάχιστο όριο γενικού βαθμού 
δεκατέσσερα (14).

β) Βαθμό αποφοίτησης από τη Σχολή Λ/Φ από 150 
και άνω.

Άρθρο 10
Δικαιολογητικά διαγωνισμού

1. Όσοι έχουν τα προσόντα του άρθρου 9 της παρού−
σας και επιθυμούν να καταταγούν ως Δόκιμοι Υπαξι−
ωματικοί, πρέπει να υποβάλουν, όπως θα καθορίζεται 
λεπτομερώς στην προκήρυξη, μέσα στις προθεσμίες 
που ορίζονται σ’ αυτή, τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση συμμετοχής
β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Υπηρεσιακού 

Δελτίου Ταυτότητας (δύο όψεις).
γ) Δύο (02) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβα−

τηρίου με στολή.
δ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών:
(i) οι προερχόμενοι από ΙΑΕ, ΑΕΝ επικυρωμένο φωτο−

αντίγραφο αντίστοιχου πτυχίου ή σχετικής βεβαίωσης 
ή πιστοποιητικού στα οποία να αναγράφεται ο γενικός 
βαθμός του πτυχίου.

Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό 
χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό, πρέπει να υποβλη−
θεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή 
αριθμητικό βαθμό.

Τίτλοι σπουδών των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευ−
σης της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται και 
από πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΙΤΕ ή 
πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., για 
την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου και αντιστοιχία 
της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική 
κλίμακα ημεδαπών τίτλων, καθώς και από επίσημη με−
τάφρασή τους.

Γίνεται δεκτό, μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής 
των δικαιολογητικών και πιστοποιητικό ή βεβαίωση από 
τη Γραμματεία της οικείας Σχολής ότι ο υποψήφιος έχει 
επιτύχει στα προβλεπόμενα μαθήματα και έχει ολοκλη−
ρώσει τις σπουδές του. 

(ii) οι προερχόμενοι από δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 
αντίστοιχο απολυτήριο τίτλο ή αποδεικτικό απολύσεως.

ε) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
ότι έχουν όλα τα προσόντα που αναφέρονται στην προ−
κήρυξη, καθώς και ότι τα αναφερόμενα στην αίτησή 
τους στοιχεία είναι αληθή. Στην ίδια δήλωση αναφέρουν 
αν υπάγονται σε ευεργετική διάταξη και αν επιθυμούν 
να κάνουν χρήση του συγκεκριμένου ευεργετήματος, 
καθώς και ότι δεν άσκησαν το εν λόγω δικαίωμα για 
εισαγωγή σε άλλη Σχολή του Λ.Σ. 
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στ) Οι υποψήφιοι που θα δηλώσουν ότι υπάγονται 
σε ειδική κατηγορία της παρ. 2 άρθρ. 6 του N. 3079/02 
(Α΄ 311), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα πρόσθετα 
δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στην προκήρυξη.

ζ) Για όσους ανήκουν στις Ειδικές Δυνάμεις και στους 
Υποβρύχιους Καταστροφείς εκ των Ενόπλων Δυνάμεων, 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, ότι έχουν 
λάβει γνώση ότι θα υπηρετήσουν σε Υπηρεσίες της 
Ειδικότητάς τους τουλάχιστον επί δεκαετία εφόσον οι 
υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν.

η) Όσοι υποψήφιοι δηλώσουν στην αίτησή τους ότι 
έχουν γνώση ξένης γλώσσας επιπέδου αρίστου, πολύ 
καλού και καλού, υποβάλουν τους αντίστοιχους τίτλους 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παρ. 1θ του άρθρου 4 
της παρούσης.

θ) Η γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επε−
ξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) 
υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται με τα δικαιολο−
γητικά που περιγράφονται στην παρ.1 ι του άρθρου 4 
της παρούσης.

ι) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1566/1986 
ότι δεν έχουν υποβάλει άλλη αίτηση για την ίδια προ−
κήρυξη.

ια) Βεβαιώσεις από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Λιμε−
νικού Σώματος− Ελληνικής Ακτοφυλακής, όπως θα εξει−
δικεύεται στην προκήρυξη, στις οποίες θα βεβαιώνεται 
κατά περίπτωση ότι ο υποψήφιος έχει τα προσόντα του 
άρθρων 9 της παρούσης.

ιβ) Βεβαίωση ιατρού ειδικότητας ορθοπεδικού, ο ακρι−
βής τύπος της οποίας θα καθορίζεται στην Προκήρυξη, 
σχετικά με το προβλεπόμενο, σύμφωνα με την περ. β 
παρ. 4 άρθρ. 9 της παρούσας, ελάχιστο απαιτούμενο 
ύψος των υποψηφίων.

2. Για την υποβολή και τον έλεγχο των δικαιολογη−
τικών ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρού−
σης.

Άρθρο 11
Διαδικασία επιλογής υποψηφίων

από Λιμενοφύλακες

1. Η αξιολόγηση και ο καθορισμός της σειράς κατάτα−
ξης των υποψηφίων μονίμων Λιμενοφυλάκων πτυχιού−
χων Ι.Α.Ε. και Α.Ε.Ν ή πρώην ΑΔΣΕΝ πραγματοποιείται 
μηχανογραφικά και προσδιορίζεται από το βαθµό του 
τίτλου σπουδών τους ο οποίος πολλαπλασιάζεται επί 
τον συντελεστή χίλια (1000) και ελέγχεται µέχρι χιλιο−
στού της µονάδας.

2. Η αξιολόγηση και ο καθορισμός της σειράς κατάτα−
ξης των υποψηφίων μονίμων Λιμενοφυλάκων αποφοίτων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιείται μηχα−
νογραφικά και προσδιορίζεται από το βαθµό του απο−
λυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ο οποίος 
πολλαπλασιάζεται επί τον συντελεστή χίλια (1000) και 
ελέγχεται µέχρι χιλιοστού της µονάδας.

3. α) Στα ανωτέρω μόρια των παραγράφων 1 και 2 
προστίθενται χίλια (1000) μόρια για όσους κατέχουν 
αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που αποδεικνύει την άρι−
στη γνώση μίας ξένης γλώσσας. Όσοι κατέχουν τίτλους 
σπουδών που αποδεικνύουν την άριστη γνώση επιπλέον 
ξένων γλωσσών, λαμβάνουν επιπρόσθετα επτακόσια 
(700) μόρια για κάθε μία εξ αυτών.

Σε όσους κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών 
που αποδεικνύει την πολύ καλή γνώση μίας ξένης γλώσ−
σας προστίθενται πεντακόσια (500) μόρια. Όσοι κατέ−
χουν τίτλους σπουδών που αποδεικνύουν την πολύ καλή 
γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών, λαμβάνουν επιπρόσθε−
τα τριακόσια (300) μόρια για κάθε μία εξ αυτών.

Αν ο υποψήφιος κατέχει τίτλους γνώσης της ίδιας 
ξένης γλώσσας διαφόρων επιπέδων λαμβάνεται υπόψη 
μόνο ο ανώτερος τίτλος.

β) Όσοι είναι κάτοχοι διπλώματος Πλοιάρχου ή Μηχα−
νικού Α΄ ή Β΄ Τάξεως προέλευσης ΑΕΝ ή πρώην ΑΔΣΕΝ 
λαμβάνουν επιπλέον χίλια (1000) μόρια ή οχτακόσια 
(800) μόρια αντίστοιχα.

γ) Όσοι από τους απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαί−
δευσης είναι και κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής 
Κατάρτισης επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας επαγγελ−
ματικής κατάρτισης ΙΕΚ, που θα συνοδεύεται απαραι−
τήτως και από τη Βεβαίωση του ΟΕΕΚ που αποτελεί 
αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος, ειδικοτήτων 
τομέα υγείας ή πληροφορικής ή χρηματοπιστωτικών και 
διοικητικών υπηρεσιών ή μηχανολογίας ή ηλεκτρολο−
γίας ή ηλεκτρονικών, λαμβάνουν επιπλέον χίλια (1000) 
μόρια.

δ) Επιπλέον προστίθενται πέντε (5) μόρια για κάθε 
μήνα υπηρεσίας από την ονομασία τους ως Λιμενο−
φύλακες.

4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων επιλέγεται 
ο υποψήφιος που έχει το μεγαλύτερο βαθμό τίτλου 
σπουδών ή απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας επιλέγεται ο υποψήφιος 
που έχει την μεγαλύτερη ηλικία, σύμφωνα με την ημερο−
μηνία γέννησής του. Σε περίπτωση και νέας ισοβαθμίας 
θα διεξαχθεί κλήρωση από την Επιτροπή Κατάταξης 
ενώπιον των ισοβαθμούντων υποψηφίων.

5. Οι εκ Λιµενοφυλάκων υποψήφιοι υποβάλλονται σε 
υψοµέτρηση, ψυχοτεχνική δοκιµασία, υγειονοµικές εξε−
τάσεις και αθλητικές δοκιµασίες κατά τα οριζόµενα στα 
άρθρα 7 και 8 της παρούσης. 

Για την επιλογή τους αρµόδια είναι η τριµελής Επι−
τροπή Κατάταξης η οποία ορίζεται στην παρ. 5 του 
άρθρου 6 της παρούσης και η οποία καταρτίζει Πίνακες 
Επιλογής κατά ειδικότητες όλων των συµµετεχόντων 
στους οποίους φαίνονται αναλυτικά τα µόρια καθώς 
και ο συνολικός αριθµός µορίων του κάθε υποψηφίου. 
Ενστάσεις κατά των Πινάκων αυτών επιτρέπονται σύμ−
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 6.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Άρθρο 12
Κατάταξη Επιλεγομένων εξ Ιδιωτών

και εκ Λιμενοφυλάκων

1. Μετά το πέρας των παραπάνω διαδικασιών, η Επι−
τροπή Κατάταξης προβαίνει στη σύνταξη των Πινάκων 
Επιτυχόντων και Επιλαχόντων, οι οποίοι θεωρούνται 
από τον Αρχηγό Λ.Σ και αναρτώνται στην ιστοσελίδα 
του Λιµενικού Σώµατος − Ελληνικής Ακτοφυλακής και 
στον πίνακα ανακοινώσεων του Αρχηγείου του Λ.Σ−
ΕΛ.ΑΚΤ. Με διαταγή του Αρχηγού Λ.Σ−ΕΛ.ΑΚΤ καθορί−
ζεται η ηµεροµηνία παρουσίασης και κατάταξης στη 
Σχολή για έναρξη της εκπαίδευσης. 

2. Το Αρχηγείο του Λιµενικού Σώµατος − Ελληνικής 
Ακτοφυλακής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη 
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ειδοποιεί µε προσωπικά τηλεγραφήµατα τους επιτυ−
χόντες για τον τόπο και την ηµεροµηνία παρουσίασης 
καθώς και τα επιπλέον δικαιολογητικά που οφείλουν 
ναπροσκοµίσουν αυτοπροσώπως στην αρµόδια Διεύ−
θυνση πριν την ηµεροµηνία κατάταξής τους τα οποία 
είναι τα ακόλουθα: 

α) Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής του τόπου κα−
τοικίας του υποψηφίου ότι δεν διώκεται ως φυγόποινος 
ή φυγόδικος που να έχει εκδοθεί τρεις (03) µήνες το 
πολύ πριν από την ηµεροµηνία υποβολής. 

β)Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του N. 1599/86 
όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 παράγρα−
φος 3 του N. 2690/99, µε την οποία οι υποψήφιοι δηλώ−
νουν ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι, φυγόδικοι για 
τα προβλεπόµενα στο άρθρο 2 αδικήµατα από άλλη, 
εκτός του τόπου κατοικίας τους, Εισαγγελική Αρχή της 
χώρας και ούτε έχουν παραπεµφθεί σε δίκη για τα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 2 αδικήµατα. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να έχουν εκδο−
θεί µετά την ηµεροµηνία έκδοσης της προκήρυξης του 
διαγωνισµού και να είναι νοµίµως χαρτοσηµασµένα. 

Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ 
καθώς και Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής 
χρήσης (πρώην ποινικού µητρώου τύπου Α΄) αναζητού−
νται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια Διεύθυνση του 
Αρχηγείου Λ.Σ−ΕΛ.ΑΚΤ υποχρεωτικά. 

3. Οι επιτυχόντες εκ Λιµενοφυλάκων ενηµερώνονται 
µε σηµατική διαταγή ενυπόγραφα µέσω των Υπηρεσιών 
τους και προσκοµίζουν τα αναφερόμενα στην παρ. 2 
του παρόντος άρθρου, καθώς επίσης και πιστοποιητικό 
της Εισαγγελίας του Ναυτοδικείου.

4. Οι υποψήφιοι που περιλαµβάνονται στον Πίνακα 
Επιτυχόντων της Σχολής Δοκίµων Υπαξιωµατικών 
Λιµενικού Σώµατος− Ελληνικής Ακτοφυλακής κατατάσ−
σονται ως Δόκιµοι Υπαξιωµατικοί µε Απόφαση του 
Αρχηγού Λ.Σ, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως και δίνουν τον προβλεπόµενο όρκο. Η 
κατάταξη γίνεται µε µόνη την ιδιότητα του Δόκιµου 
Υπαξιωµατικού, αφού οι ειδικότητες που αναφέρονται 
στην παρούσα αποσκοπούν µόνο στην εξυπηρέτηση 
της διαδικασίας κατάταξης και στις εσωτερικές ανά−
γκες της Υπηρεσίας.

5. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στη Σχολή οι Δόκιµοι 
Υπαξιωµατικοί ΛΣ−ΕΛ.ΑΚΤ αµείβονται σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις.

6. Οι Λιµενοφύλακες που εισάγονται ως Δόκιµοι 
Υπαξιωµατικοί στη Σχολή Δοκίµων Υπαξιωµατικών Λ.Σ−
ΕΛ.ΑΚΤ και από υπαιτιότητά τους δεν ονοµάζονται Κελευ−
στές Λ.Σ− ΕΛ.ΑΚΤ, θεωρούνται ότι συνεχίζουν να φέρουν 
το βαθµό που κατείχαν πριν από την είσοδό τους στη 
Σχολή και εφόσον δεν επιβληθεί σ’ αυτούς η καταστατική 
πειθαρχική ποινή της απόταξης ή δεν αποβληθούν από 
την Σχολή για λόγους πειθαρχίας ή υγείας σύµφωνα µε 
τις ισχύουσες διατάξεις, παραµένουν στο Σώµα. Αυτοί 
εξελίσσονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου, χωρίς 
να προσµετράται ο χρόνος φοίτησής τους στη Σχολή 
Δοκίµων Υπαξιωµατικών Λ.Σ−ΕΛ.ΑΚΤ ως χρόνος για τη 
συµπλήρωση των γενικών τυπικών προς προαγωγή προ−
σόντων τους ή της ανειληµµένης υποχρέωσης ελαχίστου 
χρόνου παραµονής τους στο Σώµα.

Άρθρο 13
Γενικές Διατάξεις

1. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων Υπαξιωματικών 
ΛΣ−ΕΛΑΚΤ που κατατάσσονται υποβάλλονται στην αρ−
μόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου ΛΣ−ΕΛΑΚΤ.

2. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων Υπαξιωματικών 
ΛΣ−ΕΛΑΚΤ που δεν κατατάσσονται τηρούνται στο αρ−
χείο της Υπηρεσίας για 6 μήνες και μετά καταστρέφο−
νται, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά 
για την εκκαθάριση των αρχείων, εκτός αν υπάρχει 
εκκρεμής σχετική δίκη.

3. Με την παρούσα καταργείται η αριθ. 1211.2/17/07/ 
25−9−2007 Απόφαση Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής «Κατάταξη Δοκίμων 
Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος» (Β΄ 1955), όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 
1211.2/06/08/28−7−2008 απόφαση Υπουργού Εμπορικής 
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 1507).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 13 Ιουλίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02016091407110016*
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