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Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ 

 
ΘΕΜΑ: «Ρροκιρυξθ διαγωνιςμοφ απευκείασ Κατάταξθσ Αξιωματικϊν Λιμενικοφ Σϊματοσ - Ελλθνικισ 

Ακτοφυλακισ, ειδικότθτασ Τεχνικοφ ζτουσ 2022, με εφαρμογι του ςυςτιματοσ μοριοδότθςθσ των 

υποψθφίων». 

 
Ο ΑΧΘΓΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΘΣ 

Ζχοντασ υπόψθ:  

1. Τισ διατάξεισ: 

α) τθσ παρ. 1 του άρκρου 3 του ν.3079/2002 «Κφρωςθ του Κϊδικα του Ρροςωπικοφ Λιμενικοφ Σϊματοσ» 

(Α’311), όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 2 παρ. 1 του ν. 3569/2007 (Αϋ122) και το άρκρο 41 παρ. 1 του 

ν.4256/2014 (Α’92), και των παρ. 1 και 5 του άρκρου 6 του ν.3079/2002, 

β) του ν. 2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 45), όπωσ ιςχφει, 

γ) τθσ παρ. 9 του άρκρου 33 του ν.4256/2014 (Αϋ92), όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 1 του άρκρου 22 του 

ν.4532/2018 (Αϋ63), 

δ) τθσ παρ. 4 του άρκρου 28 του ν.4305/2014 (Αϋ237), όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ.4 του άρκρου 26 του 

ν.4440/2016 (Αϋ224), 

ε) του άρκρου 51 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία και διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, 

των κυβερνθτικϊν οργάνων και τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» (Αϋ133), 

ςτ) του ν. 4624/2019 «Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ του 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για 

τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και 
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ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ137), 

η) του άρκρου 22 του ν. 4676/2020 «Εκςυγχρονιςμόσ κεςμικοφ πλαιςίου για τισ καλάςςιεσ ενδομεταφορζσ και 

λοιπζσ διατάξεισ» (Αϋ67), 

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

όπωσ ιςχφει, 

κ) του άρκρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά 

όργανα (Αϋ 98), ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 22 του άρκρου 119 του ν.4622/2019 (A’ 133), 

ι) Του π.δ. 70/2015 «Αναςφςταςθ των Υπουργείων…. Αναςφςταςθ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου και 

μετονομαςία του ςε Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ….» (Αϋ114), 

ια) του π.δ. 13/2018 «Οργανιςμόσ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ» (Αϋ26), όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει, 

ιβ) του π.δ. 83/2019 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και 

Υφυπουργϊν» (Αϋ 121), 

ιγ) του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 

για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ 

χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ Οδθγίασ 

95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων), όπωσ ιςχφει, και 

ιδ) τθσ αρικμ.: 2421.1/31118/2021/29-4-2021 Απόφαςθσ Υπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ 

«Επιλογι και κατάταξθ Αξιωματικϊν Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ ειδικότθτασ Τεχνικοφ, με 

εφαρμογι του ςυςτιματοσ μοριοδότθςθσ των υποψθφίων» (Βϋ1928), όπωσ τροποποιικθκε με τισ 

αρικμ.:2421.1/56614/2021/04-08-2021 (Βϋ3747), αρικμ.:2421.1/60078/2022/26-08-2022 (Βϋ4633) και  

αρικμ.:2421.1/75918/2022/25-10-2022 όμοιεσ (Βϋ5681). 

2. Τθν αρ.: 50/04-11-2021 Ρράξθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου «α) Ζγκριςθ προγραμματιςμοφ προςλιψεων 

ζτουσ 2022, β) Τροποποίθςθ τθσ υπ’ αρ. 42/30-9-2020 Ρράξθσ του Υπουργικοφ Συμβουλίου «Ζγκριςθ 

προγραμματιςμοφ προςλιψεων ζτουσ 2021». 

3. Τθν Αρ. Ρρωτ.: 2/124832/ΔΡΓΚ/23-12-2021 Βεβαίωςθ Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν κατ’ άρκρο 73 

του ν.4646/2019, περί φπαρξθσ πίςτωςθσ ςτον Τακτικό Ρροχπολογιςμό για τθν κάλυψθ τθσ δαπάνθσ 

μιςκοδοςίασ (ΑΔΑ: 6ΛΧΡΗ-ΛΚ0).  

4. Τθν αρ. πρωτ.: 2/124835/ΔΡΓΚ/23-12-2021 Εγκφκλιο «Εκτζλεςθ Ρροχπολογιςμοφ Οικονομικοφ Ζτουσ 2022» 

του Υπουργείου Οικονομικϊν/ ΓΓΔΡ/ Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ/ Γενικι Διεφκυνςθ Δθμοςιονομικισ 

Ρολιτικισ και Ρροχπολογιςμοφ/ Διεφκυνςθ Ρροχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (ΑΔΑ: Ψ4ΣΞΗ-Η07). 

ΑΔΑ: 67ΚΚ4653ΠΩ-Ε39



 

3 

Α Ρ Ο Φ Α Σ Ι Η Ο Υ Μ Ε 

Ρροκθρφςςουμε διαγωνιςμό για τθν απευκείασ κατάταξθ ςτο Λιμενικό Σϊμα – Ελλθνικι Ακτοφυλακι (Λ.Σ.-

ΕΛ.ΑΚΤ.) ςυνολικά δζκα (10) Αξιωματικϊν Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρϊν – γυναικϊν) ειδικότθτασ Τεχνικοφ  με το 

βακμό του Ανκυποπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αϋ 

ΡΛΘΩΣΘ ΘΕΣΕΩΝ 

1. Η πλιρωςθ των  παραπάνω κζςεων κα γίνει από διπλωματοφχουσ των κάτωκι Σχολϊν Ρολυτεχνείων και των 

κάτωκι  Τμθμάτων Ρολυτεχνικϊν Σχολϊν Α.Ε.Ι. του Ρανεπιςτθμιακοφ τομζα τθσ θμεδαπισ ι ιςοτίμων και 

αντίςτοιχων τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, ωσ εξισ: 

Α. Διπλωματοφχοι Μθχανολόγοι Μθχανικοί (κζςεισ: δφο [02+) *ΚΩΔ. 100+: 

 (1) Σχολι Μθχανολόγων Μθχανικϊν Εκνικοφ Μετςόβιου Ρολυτεχνείου (Ε.Μ.Ρ.) 

 (2) Τμιμα Μθχανολόγων Μθχανικϊν Ρολυτεχνικισ Σχολισ Αριςτοτζλειου Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ 

(Α.Ρ.Θ.) 

 (3) Τμιμα Μθχανολόγων Μθχανικϊν Ρολυτεχνικισ Σχολισ Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ  

 (4) Τμιμα Μθχανολόγων και Αεροναυπθγϊν Μθχανικϊν Ρολυτεχνικισ Σχολισ Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν 

 Β. Διπλωματοφχοι Ναυπθγοί Μθχανολόγοι Μθχανικοί (κζςεισ: δφο [02+) *ΚΩΔ. 200+: 

Σχολι Ναυπθγϊν Μθχανολόγων Μθχανικϊν Εκνικοφ Μετςόβιου Ρολυτεχνείου (Ε.Μ.Ρ.) 

Γ. Διπλωματοφχοι Ρολιτικοί Μθχανικοί (κζςθ: μία [01+) *ΚΩΔ. 300+:  

(1) Τμιμα Ρολιτικϊν Μθχανικϊν Ρολυτεχνικισ Σχολισ Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ  

(2) Τμιμα Ρολιτικϊν Μθχανικϊν Ρολυτεχνικισ Σχολισ Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν 

(3) Τμιμα Ρολιτικϊν Μθχανικϊν Ρολυτεχνικισ Σχολισ Αριςτοτζλειου Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ 

(4) Τμιμα Ρολιτικϊν Μθχανικϊν Ρολυτεχνικισ Σχολισ Δθμοκρίτειου Ρανεπιςτθμίου Θράκθσ 

(5) Σχολι Ρολιτικϊν Μθχανικϊν Εκνικοφ Μετςόβιου Ρολυτεχνείου (Ε.Μ.Ρ.) 
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Δ. Διπλωματοφχοι Θλεκτρολόγοι Μθχανικοί & Μθχανικοί Υπολογιςτϊν (κζςεισ: δφο [02+) *ΚΩΔ. 400]:  

(1) Τμιμα Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν Ρολυτεχνικισ Σχολισ Αριςτοτζλειου 

Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ 

(2) Τμιμα Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν Ρολυτεχνικισ Σχολισ Ρανεπιςτθμίου 

Θεςςαλίασ 

(3) Σχολι Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν Εκνικοφ Μετςόβιου Ρολυτεχνείου (Ε.Μ.Ρ.) 

(4) Τμιμα Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν Ρολυτεχνικισ Σχολισ Δθμοκρίτειου 

Ρανεπιςτθμίου Θράκθσ 

(5) Τμιμα Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν Ρολυτεχνικισ Σχολισ Ρανεπιςτθμίου 

Ρατρϊν 

(6) Σχολι Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν Ρολυτεχνείου Κριτθσ 

(7) Τμιμα Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν Ρολυτεχνικισ Σχολισ Ρανεπιςτθμίου 

Δυτικισ Μακεδονίασ 

Ε. Διπλωματοφχοι Χθμικοί Μθχανικοί (κζςεισ: δφο [02+) *ΚΩΔ. 500+:  

(1) Σχολι Χθμικϊν Μθχανικϊν Εκνικοφ Μετςόβιου Ρολυτεχνείου (Ε.Μ.Ρ.) 

(2) Τμιμα Χθμικϊν Μθχανικϊν Ρολυτεχνικισ Σχολισ Αριςτοτζλειου Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ 

(3) Τμιμα Χθμικϊν Μθχανικϊν Ρολυτεχνικισ Σχολισ Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν 

ΣΤ. Διπλωματοφχοι Θλεκτρονικοί Μθχανικοί (κζςθ: μία [01+) *ΚΩΔ. 600+:  

(1) Τμιμα Μθχανικϊν Ηλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ Ρολυτεχνικισ Σχολισ Ρανεπιςτθμίου 

Ρατρϊν 

(2) Τμιμα Μθχανικϊν Ηλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ Ρολυτεχνικισ Σχολισ Ρανεπιςτθμίου 

Ιωαννίνων 

(3) Τμιμα Μθχανικϊν Ρλθροφοριακϊν & Επικοινωνιακϊν Συςτθμάτων Ρολυτεχνικισ Σχολισ Ρανεπιςτθμίου 

Αιγαίου (Σάμοσ) 

2. Με απόφαςθ Αρχθγοφ Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. κακορίηεται ο τρόποσ ςυμπλιρωςθσ τυχόν κενϊν κζςεων ωσ άνω 

διπλωματοφχων, λόγω μθ προςζλευςθσ ι αποτυχίασ των υποψθφίων, ςφμφωνα με τισ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ. 

  

 

 

http://www.ntua.gr/schools-rural.html
http://www.ntua.gr/schools-rural.html
http://www.ntua.gr/schools-rural.html
http://www.ntua.gr/schools-rural.html
http://www.ntua.gr/schools-rural.html
http://www.ntua.gr/schools-rural.html
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ 

ΡΟΣOΝΤΑ ΥΡΟΨΘΦIΩΝ  

1. Οι υποψιφιοι που επικυμοφν να καταταχκοφν ςτο Λιμενικό Σϊμα – Ελλθνικι Ακτοφυλακι, ωσ απευκείασ 

κατάταξθσ Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότθτασ Τεχνικοφ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 3 του 

ν.3079/2002 (Α’311), όπωσ ιςχφει, κα πρζπει: 

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

β. Να είναι κάτοχοι διπλϊματοσ Ρολυτεχνείων ι Ρολυτεχνικϊν Σχολϊν Α.Ε.Ι. του πανεπιςτθμιακοφ τομζα τθσ 

θμεδαπισ ι ιςοτίμων και αντίςτοιχων τθσ αλλοδαπισ, όπωσ αυτά κακορίηονται ςτο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ τθσ 

παροφςθσ.  

γ. Να μθν ζχουν υπερβεί το 30ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ, δθλαδι να ζχουν γεννθκεί από  01- 01- 1992 και μετά. 

δ. Οι άνδρεσ υποψιφιοι πρζπει να ζχουν ανάςτθμα τουλάχιςτον 1,70 μ. και οι γυναίκεσ τουλάχιςτον 1,63 μ., 

αμφότεροι χωρίσ υποδιματα.  

ε. Οι άνδρεσ υποψιφιοι να ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ. 

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

γλϊςςασ. 

η. Να είναι υγειονομικϊσ κατάλλθλοι (ςωματικισ ικανότθτασ πρϊτθσ κατθγορίασ Ι/1), ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του π.δ. 11/2014 (Αϋ17), όπωσ ιςχφει, για τουσ καταταςςόμενουσ ςτα μόνιμα ςτελζχθ των Ενόπλων 

Δυνάμεων που ζχουν πτυχία Ανωτάτων Σχολϊν.  

θ. Να μθν ζχουν καταδικαςτεί ςε οποιοδιποτε βακμό:  

(1) για τζλεςθ ι απόπειρα τζλεςθσ ι κάκε μορφι ςυμμετοχισ ςε κακοφργθμα ςε οποιαδιποτε ποινι 

(2) για τζλεςθ ι απόπειρα τζλεςθσ ι κάκε μορφι ςυμμετοχισ ςε εγκλιματα ανυποταξίασ, λιποταξίασ, 

προςβολϊν του δθμοκρατικοφ πολιτεφματοσ, προςβολϊν τθσ διεκνοφσ υπόςταςθσ τθσ χϊρασ, προςβολϊν κατά 

τθσ πολιτειακισ εξουςίασ, κατά των πολιτειακϊν και πολιτικϊν οργάνων, τρομοκρατικϊν πράξεων-

τρομοκρατικισ οργάνωςθσ, ςχετικά με το νόμιςμα, άλλα μζςα πλθρωμισ και ζνςθμα, πλαςτογραφίασ, 

πλαςτογραφίασ πιςτοποιθτικϊν, ψευδοφσ κατάκεςθσ, ψευδοφσ καταμινυςθσ, ψευδοφσ βεβαίωςθσ, 

παράβαςθσ κακικοντοσ, ανκρωποκτονίασ (εκτόσ τθσ προερχόμενθσ από αμζλεια), κατά τθσ γενετιςιασ 

ελευκερίασ και οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ, παράνομθσ βεβαίωςθσ ι είςπραξθσ 

δικαιωμάτων του Δθμοςίου, δωροδοκίασ ι δωρολθψίασ, εκβίαςθσ, απάτθσ, απιςτίασ, ςυκοφαντικισ 

δυςφιμιςθσ,  ςυμπλοκισ, επικίνδυνθσ ςωματικισ βλάβθσ, κλοπισ, υπεξαίρεςθσ, αλιείασ ςτθν αιγιαλίτιδα ηϊνθ 

και τα εςωτερικά φδατα, παράνομθσ αλιείασ κατά παράβαςθ του ν.δ. 420/1970, λακρεμπορίασ, περί 
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ναρκωτικϊν, όπλων και πυρομαχικϊν και τυχερϊν παιχνιδιϊν, περί αλλοδαπϊν, περί αρχαιοτιτων, ηωοκλοπισ, 

ηωοκτονίασ ι ςε εγκλιματα με ρατςιςτικά χαρακτθριςτικά 

(3) για τζλεςθ ι απόπειρα τζλεςθσ ι κάκε μορφι ςυμμετοχισ ςε οποιοδιποτε ζγκλθμα του Στρατιωτικοφ 

Ροινικοφ Κϊδικα 

(4) για τζλεςθ ι απόπειρα τζλεςθσ ι κάκε μορφι ςυμμετοχισ ςε οποιοδιποτε ζγκλθμα από δόλο ςε 

ποινι φυλάκιςθσ τουλάχιςτον τριϊν (3) μθνϊν.    

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

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

ςτζρθςι τουσ. 

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

ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι), είτε υπό ςυνδυαςμό των δφο προθγουμζνων. 

ιβ. Να μθν είναι χριςτεσ ναρκωτικϊν ουςιϊν. 

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

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

προςϊπου δθμοςίου δικαίου, εξαιτίασ τζλεςθσ πεικαρχικϊν παραπτωμάτων. 

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

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

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

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

ιε. Να μθν φζρουν δερματοςτιξία (τατουάη), ι οπζσ από διάτρθςθ ςϊματοσ (piercing), ςε εξωτερικά εμφανζσ 

ςθμείο του ςϊματόσ τουσ, κατά τθν περιβολι τθσ ςτρατιωτικισ ςτολισ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ για το 

προςωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διατάξεισ. Σε κάκε περίπτωςθ, το προςωπικό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., δεν επιτρζπεται να 

φζρει δερματοςτιξία με απεικονίςεισ, οι οποίεσ εκ του περιεχομζνου τουσ, αίρουν τθν ουδετερότθτα του, θ 

οποία επιβάλλεται από το Σφνταγμα, ι προκαλοφν κατά τζτοιο τρόπο, ο οποίοσ δεν ςυνάδει με τθν ιδιότθτα και 

τα κακικοντά του, ι περιλαμβάνουν μθνφματα διακρίςεων, μίςουσ ι βίασ κατά προςϊπου, ι ομάδασ 

προςϊπων, που προςδιορίηονται με βάςθ τθ φυλι, το χρϊμα, τθ κρθςκεία, τισ γενεαλογικζσ καταβολζσ, τθν 

εκνικι ι εκνοτικι καταγωγι, το ςεξουαλικό προςανατολιςμό, τθν ταυτότθτα φφλου ι τθν αναπθρία. Εάν 

διαπιςτωκεί ότι υποψιφιοσ φζρει δερματοςτιξία (τατουάη) ι οπζσ από διάτρθςθ ςϊματοσ (piercing), ςε 

εμφανζσ, κατά τθν περιβολι τθσ ςτρατιωτικισ ςτολισ, ςθμείο του ςϊματόσ του, κα αποκλείεται του 

διαγωνιςμοφ. 
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2. Υποψιφιοι, που ζχουν παραπεμφκεί ςε δίκθ για τα αδικιματα τθσ περ. (θ) τθσ παρ. 1 μποροφν να 

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

κατάταξθσ των επιτυχόντων, δεν ζχει εκδοκεί αμετάκλθτθ ακωωτικι απόφαςθ.  

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

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

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

π.δ. που αίρει το ςχετικό κϊλυμα. 

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

Σε περίπτωςθ που ζχει διαταχκεί, με απόφαςθ δικαςτθρίου, θ αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ ποινισ για οριςμζνο 

χρονικό διάςτθμα, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 99 Ρ.Κ., κεωρείται κϊλυμα κατάταξθσ θ μθ πλιρθσ και 

επιτυχισ πάροδοσ του οριςμζνου χρόνου αναςτολισ εκτζλεςθσ τθσ ποινισ. 

Εάν ζχει παρζλκει πλιρωσ και επιτυχϊσ ο χρόνοσ αναςτολισ εκτζλεςθσ τθσ ποινισ δεν ςυνιςτά κϊλυμα 

κατάταξθσ θ καταδίκθ για τθν οποία ζχει επιβλθκεί θ ποινι. 

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

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

διατθροφνται τουλάχιςτον μζχρι τθν κατάταξθ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γϋ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

1. Πςοι ζχουν τα προςόντα των Κεφαλαίων Αϋ και Βϋ τθσ παροφςασ και επικυμοφν να καταταγοφν ωσ 

απευκείασ κατάταξθσ Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότθτασ Τεχνικοφ, πρζπει να υποβάλουν για τθ ςυμμετοχι 

τουσ ςτο διαγωνιςμό, ςφμφωνα με τα κατωτζρω οριηόμενα, τα ακόλουκα: 

α. Συμπλθρωμζνθ, υπογεγραμμζνθ και κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ τουσ (από αρμόδια Αρχι), 

τθν ςυνθμμζνθ ςτθν παροφςα Αίτθςθ – Υπεφκυνθ Διλωςθ (αρκρ. 8 ν.1599/1986) ςυμμετοχισ ςτο 

διαγωνιςμό, ςτθν οποία, μεταξφ άλλων, κα δθλϊνουν ότι ζχουν όλα τα προςόντα που αναφζρονται ςτθν 

προκιρυξθ, ότι τα αναφερόμενα ςτθν αίτθςι τουσ ςτοιχεία είναι αλθκι, ότι ςε περίπτωςθ που 

ςυμπεριλαμβάνονται ςτον πίνακα Επιτυχόντων ςυναινοφν να υποβλθκοφν ςε ζλεγχο για χριςθ 

απαγορευμζνων ουςιϊν, κακϊσ και ότι δεν ζχουν υποβάλει άλλθ αίτθςθ για τθν ίδια προκιρυξθ. 

β. Δφο (2) πρόςφατεσ ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ τφπου διαβατθρίου. Στο πίςω μζροσ κάκε φωτογραφίασ ο 

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

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

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

κωδικοφ παραβόλου/πλθρωμισ ςτο ςχετικό πεδίο τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ τουσ, οι υποψιφιοι πρζπει πριν 
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από τθν καταχϊριςθ αυτισ να προβοφν ςτθν υποβολι αιτιματοσ χοριγθςθσ θλεκτρονικοφ παραβόλου ςτθ 

διαδικτυακι πφλθ τθσ Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr), ςτθν θλεκτρονικι υπθρεςία e-Ραράβολο, ςυμπλθρϊνοντασ, 

μεταξφ άλλων και τα ακόλουκα: 

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

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

 ςτο πεδίο Τφποσ Ραραβόλου: [4840] Διαγωνιςμόσ κατάταξθσ προςωπικοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

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

Ακολοφκωσ, ο υποψιφιοσ κα πρζπει να προβεί ζγκαιρα ςτθν πλθρωμι του e-Ραραβόλου, ιτοι το αργότερο 

μζχρι τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ αιτιςεων, *με Ριςτωτικι ι Χρεωςτικι κάρτα Ελλθνικϊν Τραπεηϊν 

(Μόνο για πιςτοποιθμζνουσ Χριςτεσ TaxisNet) ι ςε όλεσ τισ Τράπεηεσ και τα ΕΛΤΑ+, άλλωσ θ αίτθςθ δεν κα 

λαμβάνεται υπ’ όψιν και ο υποψιφιοσ κα αποκλείεται του διαγωνιςμοφ.  Συναφϊσ, επιςθμαίνεται ότι θ 

προκεςμία ιςχφοσ του παραβόλου δεν πρζπει να ςυγχζεται με τθν προκεςμία υποβολισ τθσ αίτθςθσ 

ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό. Μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία πλθρωμισ του, το e-Ραράβολο που δεν ζχει 

πλθρωκεί ακυρϊνεται και δεν μπορεί να πλθρωκεί ι να χρθςιμοποιθκεί. 

ε. Τίτλο ξζνθσ γλϊςςασ. Για τθν απόδειξθ γνϊςθσ τθσ αγγλικισ ι γαλλικισ ι γερμανικισ ι ιταλικισ ι 

ιςπανικισ γλϊςςασ επιπζδου αρίςτου, πολφ καλοφ και καλοφ, υποβάλουν τουσ αντίςτοιχουσ τίτλουσ που 

αναφζρονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ τθσ παροφςασ. 

ςτ. Τίτλο ςπουδϊν, ωσ παράγραφο 2 του παρόντοσ Κεφαλαίου και ωσ ακολοφκωσ, 

(1) Δίπλωμα Ρολυτεχνείου ι Ρολυτεχνικισ Σχολισ τθσ παρ. 1 του Κεφαλαίου Α’ τθσ παροφςθσ. Σε περίπτωςθ 

που ο βακμόσ εκφράηεται με αξιολογικό χαρακτθριςμό ι με ακζραιο αρικμό, ο τίτλοσ πρζπει να ςυνοδεφεται 

από βεβαίωςθ τθσ οικείασ Σχολισ για τον ακριβι αρικμθτικό βακμό, με δφο δεκαδικά ψθφία.  

Γίνεται δεκτό, μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ υποβολισ των αιτιςεων και πιςτοποιθτικό ι βεβαίωςθ από τθ 

Γραμματεία τθσ οικείασ Σχολισ θμεδαπισ, ςτο οποίο να αναγράφεται ότι ο υποψιφιοσ ζχει επιτφχει ςτα 

προβλεπόμενα μακιματα και ζχει ολοκλθρϊςει τισ ςπουδζσ του, κακϊσ και ο ακριβισ αρικμθτικόσ βακμόσ 

πτυχίου, με δφο δεκαδικά ψθφία. 

Σε περίπτωςθ που ο βακμόσ τίτλου προκφπτει μόνο από αξιολογικό χαρακτθριςμό και ο υποψιφιοσ δεν 

προςκομίηει βεβαίωςθ τθσ οικείασ ςχολισ για τον ακριβι αρικμθτικό βακμό, κα λαμβάνεται υπόψθ θ 

κατϊτερθ βακμολογία που αντιςτοιχεί ςε κάκε μια αξιολογικι κλίμακα (Άριςτα 8,5/Ρολφ καλά 6,5/Καλά 5). Σε 

περίπτωςθ που ο βακμόσ τίτλου δεν προκφπτει οφτε από αξιολογικό χαρακτθριςμό κα λαμβάνεται υπόψθ το 

ελάχιςτο τθσ βακμολογικισ κλίμακασ («5,00»). 

Οι κάτοχοι ιςότιμου και αντίςτοιχου τίτλου ςπουδϊν τθσ θμεδαπισ, με κάποιον εκ των ονομαςτικά 

αναφερομζνων ςτθν παρ. 1 του Κεφαλαίου Α’ τίτλο, πρζπει απαραιτιτωσ να προςκομίηουν και βεβαίωςθ του 

αρμοδίου οργάνου του Α.Ε.Ι. θμεδαπισ ςτο οποίο ανικει το Τμιμα που χοριγθςε το εν λόγω πτυχίο ι 

δίπλωμα, περί του ότι ο τίτλοσ αυτόσ ςτθρίηεται ςε ςπουδζσ που καλφπτουν με πλιρθ επάρκεια το γνωςτικό 

http://www.aade.gr/
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αντικείμενο του ιςότιμου και αντίςτοιχου με αυτό πτυχίου που ηθτείται ςτθν Ρροκιρυξθ. Σε περίπτωςθ που 

δεν προςκομιςκεί θ βεβαίωςθ αυτι, ο επικαλοφμενοσ τίτλοσ δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

Σε περίπτωςθ που το δίπλωμα ζχει αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι, απαιτείται επίςθμθ μετάφραςι του και πράξθ 

αναγνϊριςθσ από το ΔΙΚΑΤΣΑ ι πιςτοποιθτικό αναγνϊριςθσ από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ., για τθν ιςοτιμία και 

αντιςτοιχία του διπλϊματοσ  με τα χορθγοφμενα διπλϊματα από τα τμιματα Ρολυτεχνείου τθσ θμεδαπισ, ςτισ 

Σχολζσ και τα Τμιματα που μνθμονεφονται ςτθν παρ. 1 του Κεφαλαίου Α’ τθσ παροφςθσ και αντιςτοιχία τθσ 

βακμολογικισ κλίμακασ αυτοφ με τθ βακμολογικι κλίμακα θμεδαπϊν τίτλων. 

Στισ περιπτϊςεισ που δεν υφίςταται ςτουσ αλλοδαποφσ τίτλουσ αντιςτοιχία βακμολογικισ ι αξιολογικισ 

κλίμακασ με τθ βακμολογικι ι αξιολογικι κλίμακα τίτλων τθσ θμεδαπισ ο ςχετικόσ τίτλοσ χαρακτθρίηεται ωσ 

αδιαβάκμθτοσ. Στθν περίπτωςθ αυτι ο υποψιφιοσ, προκειμζνου να μθν απορριφκεί ςυμπλθρϊνει ςτο πεδίο 

τθσ αίτθςθσ που αφορά ςτο βακμό του τίτλου ςπουδϊν, το ελάχιςτο τθσ βακμολογικισ κλίμακασ Τριτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ θμεδαπισ, δθλ. «5».  

(2) Μεταπτυχιακό ι Διδακτορικό, για τουσ κατόχουσ ςχετικϊν τίτλων. Οι υποψιφιοι που είναι κάτοχοι 

διδακτορικοφ ι μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν ετιςιασ τουλάχιςτον φοίτθςθσ προςκομίηουν ευκρινζσ 

φωτοαντίγραφο του διδακτορικοφ ι μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ. Εναλλακτικά δφναται να προςκομίηεται και το 

κατά περίπτωςθ Ραράρτθμα Διπλϊματοσ ι κάποιο άλλο ιςοδφναμο ςτοιχείο.  

Ωσ χρόνοσ κτιςθσ των μεταπτυχιακϊν τίτλων λογίηεται θ θμερομθνία περάτωςθσ των ςπουδϊν ιτοι επιτυχίασ 

ςτα προβλεπόμενα μακιματα, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ επιτυχοφσ υποςτιριξθσ τθσ τυχόν απαιτοφμενθσ 

διπλωματικισ / μεταπτυχιακισ εργαςίασ, ο οποίοσ να προκφπτει από ςχετικι βεβαίωςθ τθσ Γραμματείασ του 

οικείου Α.Ε.Ι. 

Πςον αφορά τθν θμεροχρονολογία κτιςθσ του διδακτορικοφ τίτλου ςπουδϊν αρκεί θ βεβαίωςθ τθσ 

Γραμματείασ του οικείου Α.Ε.Ι. από τθν οποία να προκφπτει θ θμερομθνία και το ζτοσ επιτυχοφσ υποςτιριξθσ 

του κζματοσ τθσ διδακτορικισ διατριβισ. Σε κάκε περίπτωςθ πρζπει από τα προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά να 

προκφπτει το κζμα τθσ διδακτορικισ διατριβισ.  

Αν ο τίτλοσ ζχει αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι απαιτείται μόνον πράξθ αναγνωρίςεωσ του τίτλου από το 

ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ι Ριςτοποιθτικό Αναγνϊριςθσ από τον Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Τίτλων 

Ακαδθμαϊκϊν και Ρλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ.) περί ιςοτιμίασ. 

Στισ περιπτϊςεισ που θ ιςοτιμία ι ιςοτιμία και αντιςτοιχία του πτυχίου αλλοδαπισ αναγνωρίηεται μόνον 

εφόςον ο κάτοχοσ του πτυχίου είναι και κάτοχοσ μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ δεν αναγνωρίηεται ιςοτιμία του 

μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ, και επομζνωσ δεν λογίηεται ωσ μεταπτυχιακόσ τίτλοσ.  

2. Για τθν επικφρωςθ τίτλων, πιςτοποιθτικϊν και βεβαιϊςεων, ιςχφουν τα ακόλουκα (άρκρο 1 ν. 4250/2014, Αϋ  

74, όπωσ ιςχφει): 

Τθσ θμεδαπισ 

α) Δθμόςια ζγγραφα θμεδαπισ, δθλαδι ζγγραφα που ζχουν εκδοκεί από υπθρεςίεσ και φορείσ του δθμόςιου 

και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα (π.χ. τίτλοι ςπουδϊν – άδειεσ – πιςτοποιθτικά – βεβαιϊςεισ κ.λπ.), 
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υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων εγγράφων ι 

των ακριβϊν αντιγράφων τουσ. 

β) Ιδιωτικά ζγγραφα θμεδαπισ, δθλαδι ζγγραφα που δεν εκδίδονται από υπθρεςίεσ και φορείσ του δθμόςιου 

και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα (εκδίδονται από ιδιωτικοφσ φορείσ), υποβάλλονται και γίνονται 

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

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

φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ του δθμόςιου και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα. 

Τθσ αλλοδαπισ 

Τίτλοι, πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ τθσ αλλοδαπισ που απαιτοφνται από τθν προκιρυξθ πρζπει να είναι 

επίςθμα μεταφραςμζνοι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Η επίςθμθ μετάφραςι τουσ γίνεται από αρμόδια κατά νόμο 

αρχι του Υπουργείου Εξωτερικϊν ι τθν Ρρεςβεία ι το Ρροξενείο τθσ ξζνθσ χϊρασ ςτθν Ελλάδα ι από 

δικθγόρο. Ειδικϊσ οι τίτλοι γλωςςομάκειασ ςτισ γλϊςςεσ αγγλικι, γαλλικι, γερμανικι, ιταλικι και ιςπανικι που 

αναφζρονται ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ Α’ τθσ παροφςασ, γίνονται δεκτοί χωρίσ να απαιτείται μετάφραςι τουσ. 

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

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

φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό τθν προχπόκεςθ ότι προςκομίηονται επικυρωμζνεσ μεταφράςεισ αυτϊν, 

ςτισ οποίεσ γίνεται μνεία ότι ςτουσ νόμιμουσ μεταφραςτζσ είχαν προςκομιςκεί τα πρωτότυπα ι επικυρωμζνα 

αντίγραφα των τίτλων. 

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

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

δικθγόρο. 

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

επικυρωκεί από δικθγόρο. 

3. Αν διαπιςτωκεί υποβολι από υποψιφιο παραποιθμζνου ι πλαςτοφ φωτοαντιγράφου, πζραν των 

ποινικϊν κυρϊςεων που κα επιβάλλονται, κα ανακαλείται και θ οικεία πράξθ, για τθν ζκδοςθ τθσ οποίασ 

χρθςιμοποιικθκε το φωτοαντίγραφο αυτό, κατά το μζροσ που αφορά ςτον εν λόγω υποψιφιο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δϋ 

 ΥΡΟΒΟΛΘ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΘΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ 

 1. Πςοι/εσ ζχουν τα απαιτοφμενα προςόντα και επικυμοφν να πάρουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό απευκείασ 

κατάταξθσ Αξιωματικϊν Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότθτασ Τεχνικοφ, υποβάλουν αίτθςθ μαηί με πλιρθ δικαιολογθτικά, 

ΤΑΧΥΔΟΜΙΚΑ με ςυςτθμζνθ αλλθλογραφία, τισ θμερομθνίεσ από 28-11-2022, θμζρα Δευτζρα, ζωσ και 

19-12-2022, θμζρα Δευτζρα, ςτθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ – Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν, Μοριοδότθςθσ 

και Κατάταξθσ του διαγωνιςμοφ, ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ:  
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Το εμπρόκεςμο τθσ υποβολισ διαπιςτϊνεται από τθν θμερομθνία ςφραγίδασ του ταχυδρομείου (Δημόςιου 

ή Ιδιωτικοφ).  

Η Αίτθςθ, θ οποία κα πρζπει να ζχει κεωρθκεί από αρμόδια Αρχι για το ΓΝΘΣΙΟ ΤΘΣ ΥΡΟΓΑΦΘΣ, επζχει κζςθ 

υπεφκυνθσ διλωςθσ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 και θ ανακρίβεια των δθλοφμενων ςτοιχείων επιςφρει τισ 

προβλεπόμενεσ ποινικζσ και διοικθτικζσ κυρϊςεισ.  

2. Η Επιτροπι Ραραλαβισ – Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν, Μοριοδότθςθσ και Κατάταξθσ αποτελείται από 

Αξιωματικοφσ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που προτείνονται από τθ Διεφκυνςθ Ρροςωπικοφ Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. Ζργο τθσ εν λόγω 

Επιτροπισ, θ οποία ςυγκροτείται  με Απόφαςθ του Υπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, είναι: 

α. Η παραλαβι και ο ζλεγχοσ τθσ ακρίβειασ, τθσ πλθρότθτασ, τθσ ςφνταξθσ και τθσ εμπρόκεςμθσ υποβολισ 

όλων των αιτιςεων και των ςυνθμμζνων ςε αυτζσ δικαιολογθτικϊν, που υποβάλλονται από τουσ υποψθφίουσ. 

β. Η μοριοδότθςθ των υποψθφίων των οποίων διαπιςτϊκθκε ότι οι αιτιςεισ τουσ και τα ςυνθμμζνα ςε αυτζσ 

δικαιολογθτικά, πλθροφν τισ προχποκζςεισ-απαιτιςεισ τθσ προκιρυξθσ. 

γ. Η καταμζτρθςθ και καταγραφι του ςυνόλου των δικαιολογθτικϊν που υποβλικθκαν ςε φωτοαντίγραφο ςτο 

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

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

(1) ενιαίοσ Ρίνακασ Συμμετεχόντων υποψθφίων, δθλαδι υποψθφίων για τουσ οποίουσ διαπιςτϊκθκε ότι 

πλθροφνται οι προχποκζςεισ – απαιτιςεισ τθσ προκιρυξθσ, ςτον οποίο κα πρζπει να αναγράφονται 

επιπροςκζτωσ το δίπλωμά τουσ (Μθχανολόγοι Μθχανικοί, Ναυπθγοί Μθχανολόγοι Μθχανικοί, Ρολιτικοί 

Μθχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μθχανικοί & Μθχανικοί Υπολογιςτϊν, Χθμικοί Μθχανικοί, Ηλεκτρονικοί Μθχανικοί) και ο 

αρικμόσ μορίων εκάςτου υποψθφίου αναλυτικά και ςυνολικά/ ακροιςτικά και 

(2) ενιαίοσ Ρίνακασ Απορριφκζντων υποψθφίων, δθλαδι υποψθφίων για τουσ οποίουσ διαπιςτϊκθκε ότι 

δεν πλθροφνται οι προχποκζςεισ – απαιτιςεισ τθσ προκιρυξθσ, ςτον οποίο κα πρζπει να αναγράφεται για κάκε 

υποψιφιο αναλυτικά και με πλιρθ αιτιολόγθςθ ο λόγοσ για τον οποίο δεν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο 

διαγωνιςμό.  

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

προσ κεϊρθςθ ςτον Αρχθγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Ακολοφκωσ, τοιχοκολλοφνται ςτο κτίριο του Αρχθγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

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

Επιςθμαίνεται ότι, για λόγουσ προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων και με βάςθ τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ, 

ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΕΛΕΓΧΟΤ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ, ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ & ΚΑΣΑΣΑΞΗ  

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2022 

Τπουργείο Ναυτιλίασ & Νηςιωτικήσ Πολιτικήσ/ Αρχηγείο Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. 

Ακτή Βαςιλειάδη-Πφλεσ Ε1-Ε2, ΠΕΙΡΑΙΑ, Σ.Κ. 18510 

 

http://www.hcg.gr/
ΑΔΑ: 67ΚΚ4653ΠΩ-Ε39



 

12 

ςτθν ιςτοςελίδα του Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ οι απορριφκζντεσ υποψιφιοι κα 

εμφανίηονται μόνο με τον αρικμό πρωτοκόλλου τθσ αίτθςισ τουσ, ο οποίοσ αρικμόσ κα τουσ ζχει 

προθγουμζνωσ γνωςτοποιθκεί ςτθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου τουσ, που κα πρζπει να ζχουν 

δθλϊςει κατά τθ ςυμπλιρωςθ τθσ εν λόγω αίτθςισ τουσ. 

3. Δικαιολογθτικά και αιτιςεισ που κα υποβλθκοφν από τουσ υποψιφιουσ εκπρόκεςμα, ιτοι φζρουν 

θμερομθνία ταχυδρομείου μεταγενζςτερθ τθσ  19-12-2022, δεν λαμβάνονται υπόψθ. Μθ υποβολι όλων των 

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

διαδικαςίεσ του διαγωνιςμοφ. Κατ’ εξαίρεςθ, δφναται να προςκομιςκοφν από υποψιφιο δικαιολογθτικά 

ςυμπλθρωματικϊσ και μζςα ςε εφλογθ (ςφντομθ) προκεςμία, εφόςον τοφτο απαιτθκεί κατά τθν κρίςθ τθσ 

Επιτροπισ Ραραλαβισ-Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν, Μοριοδότθςθσ και Κατάταξθσ, για τθν 

απόδειξθ/επιβεβαίωςθ προςόντοσ θ φπαρξθ του οποίου όμωσ κατά τθν θμερομθνία εκπνοισ τθσ προκεςμίασ 

υποβολισ των αιτιςεων (19-12-2022) ιδθ ςυνάγεται, ςφμφωνα με τθν υποβλθκείςα Αίτθςθ - Υπεφκυνθ 

Διλωςθ ςυμμετοχισ του ςτο διαγωνιςμό και τα ςυνθμμζνα ςε αυτι δικαιολογθτικά.   

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

ςυνζπειεσ ςτον υποψιφιο.    

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εϋ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΙΟΔΟΤΘΣΘΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΥΡΟΨΘΦΙΩΝ 

1. Η μοριοδότθςθ των ςυμμετεχόντων υποψθφίων πραγματοποιείται μθχανογραφικά και προςδιορίηεται από 

το βακµό του τίτλου ςπουδϊν τουσ ο οποίοσ πολλαπλαςιάηεται επί εκατόν δζκα (110) και ελζγχεται μζχρι 

εκατοςτοφ τθσ μονάδασ. 

2. Πςοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν ετιςιασ τουλάχιςτον φοίτθςθσ λαμβάνουν άπαξ 

επιπλζον διακόςια (200) μόρια. Στθν ζννοια του μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν ετιςιασ τουλάχιςτον 

φοίτθςθσ εντάςςονται και οι τίτλοι τφπου integrated master κατά το άρκρο 46 του ν.4485/2017 (Α’ 114) και 

λαμβάνουν πζραν των μορίων τθσ προθγοφμενθσ παρ. επιπλζον διακόςια (200) μόρια. 

3. Πςοι είναι κάτοχοι διδακτορικοφ διπλϊματοσ λαμβάνουν άπαξ επιπλζον τετρακόςια (400) μόρια.  

4.  Για τθ γνϊςθ τθσ αγγλικισ ι γαλλικισ ι γερμανικισ ι ιταλικισ ι ιςπανικισ γλϊςςασ, προςτίκεται αρικμόσ 

μορίων ωσ ακολοφκωσ: 

Εβδομιντα (70) μόρια για κάκε μία εξ αυτϊν ςε όςουσ κατζχουν αναγνωριςμζνο τίτλο ςπουδϊν που 

αποδεικνφει τθν άριςτθ γνϊςθ (Γ2). 

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

αποδεικνφει τθν πολφ καλι γνϊςθ (Γ1). 

Τριάντα (30) μόρια για κάκε μία εξ αυτϊν ςε όςουσ κατζχουν αναγνωριςμζνο τίτλο ςπουδϊν που αποδεικνφει 

τθν καλι γνϊςθ (Β2). 
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Αν ο υποψιφιοσ κατζχει τίτλουσ γνϊςθσ τθσ ίδιασ ξζνθσ γλϊςςασ διαφόρων επιπζδων λαμβάνεται υπόψθ  

μόνο ο ανϊτεροσ τίτλοσ. 

5 Η Επιτροπι Ραραλαβισ – Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν, Μοριοδότθςθσ και Κατάταξθσ, ςυντάςςει Ρρακτικό με 

ςυνθμμζνουσ Ρίνακεσ Συμμετεχόντων ανά κατθγορία διπλωματοφχων, κατά φκίνουςα ςειρά αποτελζςματοσ 

τθσ διαδικαςίασ μοριοδότθςθσ που προκφπτει από το άκροιςμα των μορίων εκάςτου υποψθφίου, βάςει του 

ιδθ καταρτιςκζντοσ ενιαίου Ρίνακα Συμμετεχόντων με τουσ υποψθφίουσ των οποίων τα δικαιολογθτικά 

πλθροφν τισ προχποκζςεισ-απαιτιςεισ τθσ προκιρυξθσ. Οι εν λόγω Ρίνακεσ αναγράφουν αναλυτικά τα μόρια 

κάκε υποψθφίου, το αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ μοριοδότθςθσ, υπογράφονται δε από το Γραμματζα, τον 

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

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

του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ακτι Βαςιλειάδθ – Ρφλεσ Ε1- Ε2, Ρειραιάσ). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤϋ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΟΚΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

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

πρϊτεσ κατά ςειρά κζςεισ κάκε μιασ από τισ υπάρχουςεσ κατθγορίεσ διπλωματοφχων, βάςει του 

αποτελζςματοσ τθσ διαδικαςίασ μοριοδότθςθσ, αρικμόσ υποψθφίων αυξθμζνοσ τουλάχιςτον ςτο τριπλάςιο 

του αρικμοφ των προκθρυςςομζνων ανά κατθγορία διπλϊματοσ κζςεων, προκειμζνου οι υποψιφιοι αυτοί να 

υποβλθκοφν ςε προκαταρκτικζσ εξετάςεισ (Ρ.Κ.Ε.) ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο παρόν Κεφάλαιο 

*υψομζτρθςθ, υγειονομικζσ εξετάςεισ –παραπομπι ςτθν Ανϊτατθ του Ναυτικοφ Υγειονομικι Επιτροπι 

(Α.Ν.Υ.Ε.), ακλθτικζσ δοκιμαςίεσ, ψυχοτεχνικζσ δοκιμαςίεσ, κ.λπ.+. 

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

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

(www.hcg.gr), κακϊσ και ςτο κτίριο του Αρχθγείου του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ακτι Βαςιλειάδθ – Ρφλεσ Ε1- Ε2, Ρειραιάσ). 

3. Για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγισ των διαδικαςιϊν του παρόντοσ Κεφαλαίου, οι υποψιφιοι 

ενθμερϊνονται με δικι τουσ ευκφνθ. Σχετικι ανακοίνωςθ αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. 

(www.hcg.gr), κακϊσ και ςτο κτίριο του Αρχθγείου του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ακτι Βαςιλειάδθ – Ρφλεσ Ε1- Ε2, Ρειραιάσ). 

Οι υποψιφιοι προςερχόμενοι για τισ Ρ.Κ.Ε., κα πρζπει να ζχουν μαηί τουσ υποχρεωτικά τθν αςτυνομικι τουσ 

ταυτότθτα. Πςοι δεν φζρουν δελτίο αςτυνομικισ ταυτότθτασ, δεν κα γίνονται δεκτοί και δεν κα τουσ 

επιτρζπεται θ είςοδοσ ςτουσ χϊρουσ διεξαγωγισ των διαδικαςιϊν, εκτόσ αν προςκομίςουν βεβαίωςθ τθσ 

Αςτυνομικισ Αρχισ με ςφραγιςμζνθ φωτογραφία, όπου κα αναγράφεται ότι ζχουν κατακζςει τα 

δικαιολογθτικά για τθν ζκδοςθ δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ, ι διαβατιριο ι ναυτικό φυλλάδιο ι άδεια 

οδιγθςθσ, εφόςον αυτά φζρουν ςχετικι φωτογραφία. 

http://www.hcg.gr/
http://www.hcg.gr/
http://www.hcg.gr/
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4. Κατά τθν πρϊτθ διαδικαςία των Ρ.Κ.Ε. διενεργείται υψομζτρθςθ των υποψθφίων από Επιτροπι που 

ςυγκροτείται με Απόφαςθ του Υπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ. Εν λόγω Επιτροπι αποτελείται 

από Αξιωματικοφσ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προτείνονται από τθ Διεφκυνςθ Ρροςωπικοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και 

ορίηονται ωσ μζλθ ενϊ,  ωσ Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ ορίηεται Αξιωματικόσ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότθτασ 

Υγειονομικοφ ο οποίοσ προτείνεται από το Διευκυντι τθσ Υπθρεςίασ Υγειονομικοφ του Αρχθγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  

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

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

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

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

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

Αν κατά τθ διαδικαςία τθσ υψομζτρθςθσ υποψιφιοσ, επί τόπου και ενϊπιον του Ρροζδρου τθσ Επιτροπισ 

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

βεβαιϊνει εγγράφωσ ότι προζβθ ςε τρεισ (3) επανειλθμμζνεσ μετριςεισ ςε διαφορετικά χρονικά ςθμεία, 

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

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

υποψιφιο ςτον οποίο αφορά. 

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

Επιτροπισ Υψομζτρθςθσ.  

5. Στθ ςυνζχεια, οι υποψιφιοι υποβάλλονται ςε υγειονομικζσ εξετάςεισ και παραπζμπονται ςτθν Ανωτάτθ του 

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

ιατρικζσ/υγειονομικζσ εξετάςεισ των υποψθφίων ενεργοφνται ςφμφωνα με το π.δ. 11/2014 (Αϋ 17), όπωσ 

ιςχφει. Οι αποφάςεισ τθσ Α.Ν.Υ.Ε. είναι μθ ανακεωριςιμεσ (ν.δ. 1327/1973). 

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

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

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

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

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

χϊρασ). 

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

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

οποία να αναφζρεται ότι δφναται να ςυμμετάςχει ςε ακλθτικζσ δοκιμαςίεσ. 
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δ. Οφκαλμολογικι εξζταςθ με καταγραφι τθσ οπτικισ οξφτθτασ και του βακμοφ διακλαςτικισ ανωμαλίασ 

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

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

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

ιατρό τθσ χϊρασ). 

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

τθσ χϊρασ). 

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

ιατρό τθσ χϊρασ.  

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

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

τθ ςυνζχεια των διαδικαςιϊν του διαγωνιςμοφ. 

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

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

Υπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ και απαρτίηεται από Αξιωματικοφσ Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι 

προτείνονται από τθ Διεφκυνςθ Ρροςωπικοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Για τθ ςυγκρότθςθ τθσ εν λόγω επιτροπισ 

προτιμϊνται Αξιωματικοί που είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΦΑΑ ι ζχουν καταταγεί με τθν ιδιότθτα του ακλθτι. 

Στθν Απόφαςθ ςυγκρότθςθσ δφναται να ορίηονται ονομαςτικά τα υπεφκυνα, ανά αγϊνιςμα, μζλθ τθσ 

Επιτροπισ. 

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

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

α. Δρόμοσ 100 μ. ςε χρόνο 17ϋϋ (μια -01- προςπάκεια). 

β. Δρόμοσ 1.000 μ. ςε χρόνο 4ϋ και 30ϋϋ (μια -01- προςπάκεια). 

γ. Άλμα ςε φψοσ με φόρα τουλάχιςτον 1,00μ. (τρεισ -03- προςπάκειεσ). 

δ. Άλμα ςε μικοσ με φόρα τουλάχιςτον 3,60 μ. (τρεισ -03- προςπάκειεσ). 

ε. ίψθ ςφαίρασ (7,275 χλγ.) ςε απόςταςθ τουλάχιςτον 4,40μ., ωσ μζςοσ όροσ του ακροίςματοσ τθσ καλφτερθσ 

επιμζρουσ επίδοςθσ με το δεξί και το αριςτερό χζρι (τρεισ -03- προςπάκειεσ ανά χζρι). 

ςτ. Ελεφκερθ κολφμβθςθ ςε απόςταςθ πενιντα (50) μζτρων ςε χρόνο δφο (02) λεπτϊν (μία -01- προςπάκεια). 

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

τότε κλιματολογικζσ και λοιπζσ ςυνκικεσ.  
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Μετά το πζρασ κακενόσ από τα αγωνίςματα, οι υποψιφιοι υπογράφουν υποχρεωτικά ότι ζλαβαν γνϊςθ του 

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

αγϊνιςμα, δεν κα ςυνεχίηει να εξετάηεται ςτα υπόλοιπα.   

8. Σε περιπτϊςεισ προχπάρχοντοσ τραυματιςμοφ υποψθφίου,  προβλιματοσ υγείασ ι γυναικολογικισ φφςθσ, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

επαναπρογραμματίηεται για τθν αμζςωσ επόμενθ θμζρα.  

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

Επιτροπισ Ακλθτικϊν Δοκιμαςιϊν. 

9. Οι ψυχομετρικζσ εξετάςεισ διενεργοφνται από Επιτροπι Ψυχομετρικϊν Δοκιμαςιϊν, που ςυγκροτείται με 

Απόφαςθ του Υπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ και αποτελείται από Αξιωματικοφσ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., 

οι οποίοι προτείνονται από το Διευκυντι τθσ Υπθρεςίασ Υγειονομικοφ του Αρχθγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τθ 

Διεφκυνςθ Ρροςωπικοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Σκοπόσ των ψυχομετρικϊν εξετάςεων είναι θ διαπίςτωςθ τθσ 

καταλλθλότθτασ των υποψθφίων για ςταδιοδρομία ςτο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και περιλαμβάνουν τεςτ προςωπικότθτασ, 

κακϊσ και ςυνζντευξθ ενϊπιον τθσ αρμόδιασ επιτροπισ. 

Επιπρόςκετα, από τθν Επιτροπι Ψυχομετρικϊν Δοκιμαςιϊν, διαπιςτϊνεται και εάν τυχόν οι υποψιφιοι 

φζρουν δερματοςτιξία (τατουάη) ι οπζσ από διάτρθςθ ςϊματοσ (piercing), ςε εμφανζσ, κατά τθν περιβολι τθσ 

ςτρατιωτικισ ςτολισ, ςθμείο του ςϊματόσ τουσ. Αν διαπιςτωκεί ότι, υποψιφιοσ φζρει δερματοςτιξία ι οπζσ 

από διάτρθςθ ςϊματοσ, ςε εμφανζσ, κατά τθν περιβολι τθσ ςτρατιωτικισ ςτολισ, ςθμείο του ςϊματόσ του, θ 

Επιτροπι το βεβαιϊνει αυτό εγγράφωσ και ο υποψιφιοσ αποκλείεται των περαιτζρω διαδικαςιϊν του 

διαγωνιςμοφ. Θ ςχετικι βεβαίωςθ ςυνυπογράφεται και από τον υποψιφιο ςτον οποίο αφορά. 

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

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

Δοκιμαςιϊν, κακϊσ και θ Α.Ν.Υ.Ε., ςυντάςςουν πίνακεσ ςτουσ οποίουσ για κάκε υποψιφιο, φαίνεται θ κατά 
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περίπτωςθ κρίςθ τουσ, ιτοι επιτυχϊν – αποτυχϊν, κατάλλθλοσ – ακατάλλθλοσ, μθ προςζλκων και διακόψασ. 

Τα αποτελζςματα ανά διαδικαςία αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του Αρχθγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και 

ςτο κτίριο του Αρχθγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ακτι Βαςιλειάδθ – Ρφλεσ Ε1- Ε2, Ρειραιάσ). 

11.  Οι υποψιφιοι που δεν κα παρουςιαςκοφν ι κα διακόψουν ςε οποιαδιποτε διαδικαςία ι δεν κα κρικοφν 

ικανοί, δεν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν επιλογι για τισ προκθρυχκείςεσ κζςεισ Αξιωματικϊν Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

ειδικότθτασ Τεχνικοφ και αποκλείονται του διαγωνιςμοφ. 

12. Αν μετά τθν ολοκλιρωςθ όλων των διαδικαςιϊν του παρόντοσ Κεφαλαίου, ο αρικμόσ των υποψθφίων δεν 

ανζρχεται ςτο διπλάςιο τουλάχιςτον των προκθρυςςομζνων κζςεων, ανά κατθγορία διπλωματοφχων, δφναται 

να κλθκεί από  τθν Επιτροπι Ραραλαβισ – Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν, Μοριοδότθςθσ και Κατάταξθσ, εκ νζου, 

από τουσ μθ ειςζτι κλθκζντεσ και κατά ςειρά επιτυχίασ ανά κατθγορία διπλϊματοσ, ςυμπλθρωματικόσ αρικμόσ 

υποψθφίων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ηϋ 

ΡΙΝΑΚΕΣ ΕΡΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΙΛΑΧΟΝΤΩΝ 

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

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

διπλωματοφχων και κατά φκίνουςα ςειρά μορίων, οι οποίοι υπογράφονται από τον Γραμματζα, τον Ρρόεδρο 

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

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

Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ακτι Βαςιλειάδθ – Ρφλεσ Ε1- Ε2, Ρειραιάσ). 

2. Για τθν κατάρτιςθ του Ρίνακα Επιτυχόντων λαμβάνονται κατά ςειρά και ανά κατθγορία διπλωματοφχων οι 

ςυγκεντρϊςαντεσ το μεγαλφτερο ςυνολικό αρικμό μορίων και ςε αρικμό που καλφπτονται οι 

προκθρυςςόμενεσ προσ κάλυψθ οργανικζσ κζςεισ. Αν ςε μία κατθγορία διπλϊματοσ οι κζςεισ δεν καλφπτονται 

λόγω μθ προςζλευςθσ ι αποτυχίασ των υποψθφίων, ο τρόποσ ςυμπλιρωςισ τουσ κα κακορίηεται με 

απόφαςθ του Αρχθγοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ςφμφωνα με τισ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ. Ακολοφκωσ, ςυντάςςονται οι 

Ρίνακεσ Επιλαχόντων ανά κατθγορία διπλωματοφχων, από όςουσ υποψθφίουσ δεν περιελιφκθςαν ςτον 

Ρίνακα Επιτυχόντων.  

3. Ο Ρίνακασ Επιτυχόντων αναγράφει για κάκε υποψιφιο που περιλαμβάνεται ςε αυτόν, το δίπλωμα 

(Μθχανολόγοι Μθχανικοί, Ναυπθγοί Μθχανολόγοι Μθχανικοί, Ρολιτικοί Μθχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μθχανικοί & 

Μθχανικοί Υπολογιςτϊν, Χθμικοί Μθχανικοί, Ηλεκτρονικοί Μθχανικοί), τθ ςειρά επιτυχίασ του υποψθφίου ςτθν 

κατθγορία διπλωματοφχων όπου ςυμμετζχει και τον ςυνολικό αρικμό μορίων του. Αντίςτοιχα, οι ανά 

κατθγορία διπλωματοφχων και κατά φκίνουςα ςειρά μορίων Ρίνακεσ Επιλαχόντων, αναγράφουν για κάκε 

υποψιφιο τον ςυνολικό αρικμό μορίων του. 

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

βαςικοφ πτυχίου. Εάν προκφψει και νζα ιςοβακμία, επιλζγεται ο υποψιφιοσ που ζχει μεγαλφτερθ θλικία, 

ςφμφωνα με τθν θμερομθνία γζννθςισ του και ςε περίπτωςθ ταφτιςθσ διενεργείται κλιρωςθ από τθν Επιτροπι 

Ραραλαβισ – Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν, Μοριοδότθςθσ και Κατάταξθσ ενϊπιον των ιςοβακμοφντων 

υποψθφίων. 

4. Ο Ρίνακασ Επιτυχόντων και οι Ρίνακεσ Επιλαχόντων, αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

(www.hcg.gr) και ςτο κτίριο του Αρχθγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ακτι Βαςιλειάδθ – Ρφλεσ Ε1- Ε2, Ρειραιάσ). 

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

επιςτολισ απευκείασ ςτο Ανϊτατο Συμβοφλιο Επιλογισ προςωπικοφ (Α.Σ.Ε.Ρ.) (παρ. 5 άρκρου 2 ν. 

4765/2021), μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία δζκα (10) θμερϊν, που αρχίηει από τθν επόμενθ θμζρα τθσ 

ανάρτθςισ τουσ ςτθν ιςτοςελίδα του Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ (www.hcg.gr). Επιπλζον, θ 

προκεςμία αυτι ορίηεται και αναφζρεται ρθτϊσ τόςο ςτθν οικεία καταχϊριςθ ςτθν ιςτοςελίδα του Λιμενικοφ 

Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ (www.hcg.gr), όςο και ςτθ ςχετικι ανακοίνωςθ ςτο κτίριο του Αρχθγείου 

Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ακτι Βαςιλειάδθ – Ρφλεσ Ε1- Ε2, Ρειραιάσ). 

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

ακυρότθτασ κατά ςυγκεκριμζνθσ πράξθσ ι παράλειψθσ. 

Στθν ζνςταςθ επιςυνάπτεται και το προβλεπόμενο ςφμφωνα με το Α.Σ.Ε.Ρ. παράβολο, άλλωσ θ ζνςταςθ δεν 

λαμβάνεται υπόψθ. Ο ενδιαφερόμενοσ προμθκεφεται το παράβολο θλεκτρονικά, μζςω τθσ εφαρμογισ 

θλεκτρονικοφ παραβόλου (e-Ραράβολο) ςτθ διαδικτυακι πφλθ τθσ Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr),  επιλζγοντασ ςτο 

πεδίο Φορζασ Δθμοςίου : «Ανϊτατο Συμβοφλιο Επιλογισ Ρροςωπικοφ Α.Σ.Ε.Ρ.». Ο υποψιφιοσ πρζπει να 

αναγράψει τον κωδικό του παραβόλου ςτθν ζνςταςθ και να καταβάλει το αντίτιμο του θλεκτρονικοφ 

παραβόλου μζχρι τθ λιξθ προκεςμίασ υποβολισ των ενςτάςεων. 

Το Α.Σ.Ε.Ρ. εξετάηει τισ υποβλθκείςεσ ενςτάςεισ, αποφαίνεται επ’ αυτϊν και ενθμερϊνεται ο ενιςτάμενοσ από 

το Α.Σ.Ε.Ρ. είτε, με δικι του ευκφνθ, από το Αρχθγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

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

ςτισ αναγκαίεσ διορκϊςεισ ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτθν απόφαςθ του Α.Σ.Ε.Ρ., και ςτθ ςυνζχεια 

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

διπλωματοφχων και κατά φκίνουςα ςειρά μορίων, οι οποίοι υπογράφονται από το Γραμματζα, τον Ρρόεδρο 

και τα μζλθ τθσ Επιτροπισ και υποβάλλονται προσ κεϊρθςθ ςτον Αρχθγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Σχετικι ανακοίνωςθ 

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

κτίριο του Αρχθγείου του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. 

 

 

http://www.hcg.gr/
http://www.hcg.gr/
http://www.hcg.gr/
http://www.aade.gr/
http://www.hcg.gr/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θϋ 

ΚΑΤΑΤΑΞΘ ΕΡΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 

1. Οι υποψιφιοι που περιλαμβάνονται ςτον Τελικό Ρίνακα Επιτυχόντων, κατατάςςονται απευκείασ ςτο Λ.Σ.-

ΕΛ.ΑΚΤ. με το βακμό του Ανκυποπλοιάρχου Λ.Σ. ειδικότθτασ Τεχνικοφ, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται 

με πρόταςθ του Υπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ και παρακολουκοφν εκπαιδευτικά ςεμινάρια 

χρονικισ διάρκειασ τεςςάρων (04) μθνϊν, κυρίωσ ςε κζματα ςτρατιωτικισ αγωγισ, αρμοδιότθτασ και 

αποςτολισ του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, κακϊσ και πρακτικι εκπαίδευςθ επί του αντικειμζνου απαςχόλθςισ τουσ. 

2. Με το παραπάνω προεδρικό διάταγμα κακορίηεται θ θμερομθνία κατάταξθσ των επιτυχόντων. Το 

Αρχθγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καλεί τουσ επιτυχόντεσ για κατάταξθ ςτθν προκακοριςμζνθ θμερομθνία με Εγκφκλιο 

Διαταγι Ρρόςκλθςθσ Κατάταξθσ, θ οποία αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του Λιμενικοφ Σϊματοσ- Ελλθνικισ 

Ακτοφυλακισ (www.hcg.gr), κακϊσ και ςτο πρόγραμμα «Διαφγεια». Με απόφαςθ του του Αρχθγοφ Λ.Σ.-

ΕΛ.ΑΚΤ. διαγράφονται από τον Τελικό Ρίνακα Επιτυχόντων οι υποψιφιοι που κα υποβάλουν Υπεφκυνθ 

Διλωςθ του ν.1599/1986, πριν τθν θμερομθνία κατάταξθσ, ότι δεν επικυμοφν να καταταχκοφν και ςτθ κζςθ 

τουσ καλοφνται οι επόμενοι κατά ςειρά του Τελικοφ Ρίνακα Επιλαχόντων τθσ αντίςτοιχθσ κατθγορίασ 

διπλωματοφχων. 

3. Οι επιτυχόντεσ υποψιφιοι τθν θμζρα κατατάξεϊσ τουσ προςκομίηουν τα εξισ δικαιολογθτικά κατάταξθσ: 

α. Αςτυνομικι ταυτότθτα, 

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

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

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

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

ζχει αςκθκεί ςε βάροσ τουσ ποινικι δίωξθ, 

κακϊσ και οιοδιποτε άλλο ζγγραφο απαιτθκεί.   

4.  Τα δικαιολογθτικά κατάταξθσ που αναηθτοφνται αυτεπαγγζλτωσ από τθν Υπθρεςία, είναι τα ακόλουκα: 

α. Αντίγραφο ποινικοφ μθτρϊου δικαςτικισ χριςθσ. 

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

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

5. Για τον ζλεγχο γνθςιότθτασ όλων των δικαιολογθτικϊν ι πιςτοποιθτικϊν των καταταχκζντων ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 28 του ν.4305/2014, όπωσ ιςχφει, ςυγκροτείται με απόφαςθ του Αρχθγοφ Λ.Σ.-

ΕΛ.ΑΚΤ. επιτροπι ςτελεχϊν Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Από τθν ίδια Επιτροπι ελζγχεται και ποςοςτό τουλάχιςτον πζντε τοισ 

εκατό (5%) του ςυνόλου των δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν ςε φωτοαντίγραφα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν.2690/1999, όπωσ ιςχφει. Σε περίπτωςθ καταταχκζντα βάςει ψευδϊν ι 

http://www.hcg.gr/
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ανακριβϊν δικαιολογθτικϊν, ενθμερϊνεται ο αρμόδιοσ ειςαγγελζασ και εκτόσ από τισ τυχόν ποινικζσ ευκφνεσ 

που ζχει, ανακαλείται θ πράξθ κατάταξισ του.  

6. Οι μθ καταταχκζντεσ μποροφν κατόπιν αιτιςεϊσ τουσ και με δικι τουσ ευκφνθ, να παραλάβουν τα 

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

που δεν κατατάχκθκαν, διατθροφνται ςτο αρχείο τθσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Ρροςωπικοφ Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και 

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

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

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

7. Η παροφςα προκιρυξθ να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, να αποςταλεί ςτα μζςα μαηικισ 

ενθμζρωςθσ και ςτον θμεριςιο τφπο και να αναρτθκεί ςτο πρόγραμμα «Διαφγεια» και ςτθν ιςτοςελίδα του 

Λιμενικοφ Σϊματοσ- Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ (www.hcg.gr), για τθν όςο το δυνατό ευρφτερθ και πλθρζςτερθ 

ενθμζρωςθ των ενδιαφερομζνων. 

8. Το ΡΑΑΤΗΜΑ Αϋκαι το Ζντυπο Αίτθςθσ - Υ.Δ. Συμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ 

τθσ παροφςασ προκιρυξθσ. 

 

            

                                                                                            

 
 

 

 
 

Επιςυνάπτονται:                                                                                                                                            

1. ΡΑΑΤΗΜΑ Αϋ (ς. 10). 

2. Ζντυπο Αίτθςθσ - Υ.Δ. Συμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό (ς. 04). 

 

Ο Αρχθγόσ 

 

Αντιναφαρχοσ Λ.Σ. Γεϊργιοσ ΑΛΕΞΑΝΔΑΚΘΣ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ 
ΤΙΤΛΟΙ  ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΟΡΟΣ ΑΡΟΔΕΙΞΘΣ 

 
Α) ΑΓΓΛΙΚΑ 

Η γνϊςθ  τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ (άριςτθ Γ2/C2, πολφ καλι Γ1/C1, καλι Β2) αποδεικνφεται με βάςθ το άρκρο 1 

π.δ 146/2007 «Τροποποίθςθ διατάξεων του π.δ 50/2001 Κακοριςμόσ προςόντων διοριςμοφ ςε κζςεισ φορζων 

του δθμόςιου τομζα όπωσ αυτό ιςχφει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), ςε ςυνδυαςμό με το τελευταίο εδάφιο τθσ 

παρ.1 του άρκρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίθςθ του άρκρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 

115/9.6.2006/τ.Α’»), ωσ εξισ: 

α) Με Κρατικό Ριςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ αντίςτοιχου επιπζδου του ν.2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε 

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

ι 

β) με πιςτοποιθτικά αντίςτοιχου επιπζδου των πανεπιςτθμίων CAMBRIDGE ι MICHIGAN  

ι 

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

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

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

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

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

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

δθμόςιεσ υπθρεςίεσ τθσ αυτισ χϊρασ ωσ ζγκυρα αποδεικτικά γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ ςτο αντίςτοιχο 

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

Βάςει των ανωτζρω κακϊσ και των μζχρι ςιμερα προςκομιςκζντων ςτο ΑΣΕΡ, από τουσ οικείουσ φορείσ, 

βεβαιωτικϊν εγγράφων γίνονται δεκτά, πζραν του Κρατικοφ Ριςτοποιθτικοφ γλωςςομάκειασ, τα εξισ 

πιςτοποιθτικά: 

 

(α) Άριςτθ γνϊςθ (Γ2/C2) : 

• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH ηνπ Παλεπηζηεκίνπ CAMBRIDGE ή ηνπ CAMBRIDGE 
ASSESSMENT ENGLISH  ή CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT 
ENGLISH overall score 200-230 

   
• BULATS English Language Test, βαζκνινγία 90-100, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ CAMBRIDGE ή ηνπ CAMBRIDGE 
ASSESSMENT ENGLISH (Γηα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί έσο θαη 19/11/2019) 
 
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH 
overall score 200-210 
 
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-210 

.  
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από ην University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES) ή ην CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British Council – IDP 
Education Australia IELTS Australia κε βαζκνινγία από 8,5 θαη άλσ . 

ΑΝΑΡΟΣΡΑΣΤΟ ΤΜΘΜΑ ΤΘΣ ΑΙΘΜ. ΡΩΤ.: 2421.6-4/80941/2022/11-11-2022 

Ρροκιρυξθσ Διαγωνιςμοφ απευκείασ Κατάταξθσ Αξιωματικϊν Λιμενικοφ Σϊματοσ 

- Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ, ειδικότθτασ Τεχνικοφ ζτουσ 2022. 
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• ECPE- CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH ηνπ Παλεπηζηεκίνπ   MICHIGAN (ENGLISH LANGUAGE 
INSTITUTE ή Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA ή  Michigan Language Assessment.)  
 
• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) ηνπ HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Νashua, New 
Hampshire,USA) κε ζπλνιηθή βαζκνινγία 74-100. 
 
 
• ΣΔST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC)ηνπ EDUCATIONAL TESTING 
SERVICE/CHAUNCEY, USA, βαζκνινγία από 925 έσο 990. (Από 1/12/2019) 
 
  • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- ηνπ EDEXCEL, ή PEARSON TEST 
OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- ηνπ EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 3 
CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C2) ή PEARSON EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL(CEF C2) (ENGLISH INTERNATIONAL CERTIFICATE) 

 

• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL  ηνπ TRINITY 
COLLEGE LONDON.  
 
• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- 
θαη CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (πλππνβάιινληαη  
αζξνηζηηθά γηα ηελ απόδεημε ηεο άξηζηεο γλώζεο) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-
MASTERY- θαη CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- 

(πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά γηα ηελ απόδεημε ηεο άξηζηεο γλώζεο). 
 
•  EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI Level 3 Certificate in 
ESOL International (CEF C2) ή PEARSON LCCI LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR C2) 
. 
 
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Δλόηεηεο: Reading, Writing, Listening, Speaking, κε βαζκό «Distinction” ή “Credit”).  
 

 
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2) (κέρξη 
31/8/2009) 
 
•   Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) 
 
•   ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2). 
 
•  Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP) : CEF C2. 
 
• Test of Interactive English, C2 Level (ACELS) ή  Test of Interactive English, C2 Level (Gatehouse Awards). 
 
• NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2). 
 
•AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Δλόηεηεο: Listening, Reading, Writing, Speaking) ή AIM 
Qualifications Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Anglia Mastery) (Δλόηεηεο: Listening, Reading, Writing, 
Speaking).  
 
•LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) 
 
•GA   Level 3  Certificate in ESOL International –(CEFR: C2) ή GA Level 3 Certificate in ESOL International (Classic 
C2)  
 
•C2 -LanguageCert  Level 3 Certificate in ESOL International  (Listening, Reading, Writing) (MasteryC2) θαη C2- 

LanguageCert  Level 3 Certificate in ESOL International  (Speaking)  (Mastery C2) (πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά γηα 
ηελ απόδεημε ηεο άξηζηεο γλώζεο) 
 
•Open College Network West Midlands Level 3 Certificate in ESOL International (CEFR C2) 
 
•  NYLC –NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level C2 

 

•LanguageCert Test of English (LTE) - LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Listening, Reading) 
(LanguageCert Test of English C2)  
 

 

(β) Ρολφ καλι γνϊςθ (Γ1/C1) : 

• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH ηνπ Παλεπηζηεκίνπ CAMBRIDGE ή ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT 

ENGLISH ή CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-
199 
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• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199 
 
• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH ηνπ CAMBRIDGE ASS ESSMENT ENGLISH overall score 180-190 
 
•   BULATS English Language Test, βαζκνινγία 75-89, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ CAMBRIDGE ή ηνπ CAMBRIDGE 
ASSESSMENT ENGLISH (Γηα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί έσο θαη 19/11/2019) 
 .  
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από ην University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES) ή ην CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH  – The British Council – IDP 
Education Australia IELTS Australia κε βαζκνινγία από 7 έσο 8. 
  

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από ην University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES) ή ην CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή BUSINESS ENGLISH 
CERTIFICATE HIGHER ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199 
 
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-190 
  

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- ηνπ EDEXCEL ή PEARSON TEST OF 
ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- ηνπ EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 2 
CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C1) ή PEARSON EDEXCEL LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL(CEF C1) (ENGLISH INTERNATIONAL CERTIFICATE) 
 

 

• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III ηνπ TRINITY COLLEGE LONDON.  
 
• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening)  - EXPERT- 
θαη CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT- (πλππνβάιινληαη  
αζξνηζηηθά γηα ηελ απόδεημε ηεο πνιύ θαιήο γλώζεο) ή  CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL 
-EXPERT- θαη CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - (πλππνβάιινληαη  

αζξνηζηηθά γηα ηελ απόδεημε ηεο πνιύ θαιήο γλώζεο). 
 

• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) έσο 31/12/2021 ή ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN 
ENGLISH (ALCE) κε ζπλνιηθή βαζκνινγία 55-73 από 1/1/2022 ηνπ HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Νashua, 
New Hampshire,USA)   
. 
 
• ΣΔST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) ηνπ EDUCATIONAL TESTING 
SERVICE/CHAUNCEY, USA, βαζκνινγία από 785 έσο 900 θαη από 1/12/2019 βαζκνινγία από 785 έσο 920. 
 
•  EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ή PEARSON EDI Level 2 Certificate in 
ESOL International (CEF C1) ή PEARSON LCCI LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR C1) 
  
 
•  PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Δλόηεηεο: Reading, Writing, Listening, Speaking, ζε πεξίπησζε πνπ ε κία  εθ ησλ 
ελνηήησλ είλαη κε βαζκό “Pass”).  
 

•  PEARSON LCCI EFB  LEVEL 3 (Δλόηεηεο: Reading, Writing, Listening, Speaking, κε βαζκό «Distinction” ή 
“Credit”).  
 
 
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2  (Common European Framework equivalent level C1) ) (κέρξη 
31/8/2009) 
 
•   Ascentis Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) 
 

•  ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1). 
 
• Test of Interactive English, C1 +  Level (ACELS)  
 
 
• Test of Interactive English, C1 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C1 Level (Gatehouse Awards). 
 
• NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1). 
 
• AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Δλόηεηεο: Listening, Reading, Writing, Speaking) ή AIM 
Qualifications Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Anglia Proficiency) (Δλόηεηεο: Listening, Reading, 
Writing, Speaking).  
   
 
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαζκνινγία από 91 έσο 99 ηνπ  
CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA) ή ηνπ MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT. 
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ΜΔΣ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Δλόηεηεο: Listening, Reading, Speaking) βαζκνινγία από 190 έσο 240 ηνπ 
Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS- CaMLA ή  

ΜΔΣ- MICHIGAN ENGLISH TEST (Δλόηεηεο: Listening, Reading ή Listening, Reading, Speaking, Writing) 
βαζκνινγία από 64 έσο 80 ηνπ Michigan Language Assessment 
 

• LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) 
 
• GA Level 2 Certificate in ESOL International –(CEFR: C1) ή GA Level 2 Certificate in ESOL International (Classic 
C1)  

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

LanguageCert  Level 2 Certificate in ESOL International  (Speaking)  (Expert C1) (πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά γηα 
ηελ απόδεημε ηεο πνιύ θαιήο γλώζεο). 
 
• Open College Network West Midlands Level 2 Certificate in ESOL International (CEFR C1) 
 
•  NYLC –NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level C1 
 

• LanguageCert Test of English (LTE) - LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Listening, Reading) 
(LanguageCert Test of English C1) 

 

 

(γ) Καλι γνϊςθ (Β2):  

• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH ηνπ Παλεπηζηεκίνπ   CAMBRIDGE ή ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT 

ENGLISH ή FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179. 
 
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179 
 
• BULATS English Language Test, βαζκνινγία 60-74, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ CAMBRIDGE ή ηνπ CAMBRIDGE 
ASSESSMENT ENGLISH (Γηα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί έσο θαη 19/11/2019) 

.  
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από ην University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES) ή ην CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British Council – IDP 
Education Australia IELTS Australia κε βαζκνινγία από 5,5  έσο 6,5. 
  

•BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από ην University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES) ή ην CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή BUSINESS ENGLISH 
CERTIFICATE  VANTAGE ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179 
 
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE PRELIMINARY ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 
160-170 
 
• PRELIMINARY ENGLISH TEST ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-170 
 

  
• (ECCE)- CERTIFICATE OF COMPETENCY IN  ENGLISH  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ MICHIGAN (ENGLISH LANGUAGE 
INSTITUTE ή Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA ή Michigan Language Assessment.)  
 
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- ηνπ EDEXCEL ή 
PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION- ηνπ EDEXCEL ή 
EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2) ή PEARSON EDEXCEL LEVEL I 
CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2) (ENGLISH INTERNATIONAL CERTIFICATE) 
 
 
•CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II ηνπ TRINITY COLLEGE LONDON. 
 
• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -
COMMUNICATOR- θαη CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -

COMMUNICATOR- (πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά γηα ηελ απόδεημε ηεο θαιήο γλώζεο) ή  CITY & GUILDS 
CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - θαη CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 

INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR  - (πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά γηα ηελ απόδεημε ηεο  θαιήο 
γλώζεο). 
 
•Assessment Board for Language Examinations: Level B2 (ABLE B2)ηνπ Hellenic American University (Nashua, New 
Hampshire, USA) 
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•TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) ηνπ EDUCATIONAL TESTING 
SERVICE/CHAUNCEY, USA, βαζκνινγία από 505 έσο 780. 
 
•  EDI Level 1 Certificate in ESOL International  JETSET Level 5 (CEF B2) ή PEARSON EDI Level 1 Certificate in 
ESOL International (CEF B2) ή PEARSON LCCI LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR B2) 
 . 
 
•PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Δλόηεηεο: Reading, Writing, Listening, Speaking, ζε πεξίπησζε πνπ ε κία  εθ ησλ 
ελνηήησλ είλαη κε βαζκό “Pass”).  
 
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Δλόηεηεο: Reading, Writing, Listening, Speaking, κε βαζκό «Distinction” ή “Credit. 
 
 
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2) ) (κέρξη 
31/8/2009) 
 
•   Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) 
 
• ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2). 
 
•  Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC) : CEF B2. 
 
• Test of Interactive English, B2 + Level (ACELS)  
. 
• Test of Interactive English, B2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, Β2 Level (Gatehouse Awards). 
 
• NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2). 
 
•AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Δλόηεηεο: Listening, Reading, Writing, Speaking) ή AIM 
Qualifications Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Anglia Advanced) (Δλόηεηεο: Listening, Reading, 
Writing, Speaking).  
  
 
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαζκνινγία από 80 έσο 90 ηνπ  
CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS  ή  ηνπ MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT 
 
ΜΔΣ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Δλόηεηεο: Listening, Reading, Speaking) βαζκνινγία από 157 έσο 189 ηνπ 
Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS- CaMLA ή  

ΜΔΣ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Δλόηεηεο: Listening, Reading ή Listening, Reading, Speaking, Writing) 
βαζκνινγία από 53 έσο 63 ηνπ Michigan Language Assessment 
 
• LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) 
 
• GA   Level 1 Certificate in ESOL International –(CEFR: B2) ή GA Level 1 Certificate in ESOL International (Classic 
B2)  

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

αζξνηζηηθά γηα ηελ απόδεημε ηεο  θαιήο γλώζεο). 
  
•Open College Network West Midlands Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2) 
 
•  NYLC –NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level B2 
 

• LanguageCert Test of English (LTE) - LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading) 
(LanguageCert Test of English B2)  

 

 

Ριςτοποιθτικά άλλα, πλθν των ανωτζρω, προκειμζνου να αξιολογθκοφν για τθν απόδειξθ τθσ γνϊςθσ  τθσ 

αγγλικισ γλϊςςασ πρζπει να ςυνοδεφονται από:  

(i)  βεβαίωςθ του  φορζα που το εξζδωςε, ότι τόςο ο φορζασ όςο και το ςυγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό 

γλωςςομάκειασ είναι πιςτοποιθμζνα από τθν αρμόδια προσ τοφτο εκνικι αρχι  

ι 
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(ii) βεβαίωςθ του αρμοδίου Υπουργείου ι τθσ Ρρεςβείασ τθσ χϊρασ ςτθν Ελλάδα (ςε περίπτωςθ μθ υπάρξεωσ 

φορζα πιςτοποίθςθσ ι αναγνϊριςθσ), ότι το προςκομιηόμενο πιςτοποιθτικό είναι αποδεκτό ςε δθμόςιεσ 

υπθρεςίεσ τθσ οικείασ χϊρασ ωσ ζγκυρο αποδεικτικό γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ ςε αντίςτοιχο επίπεδο. 

 

Β) ΓΑΛΛΙΚΑ 

Η γνϊςθ τθσ Γαλλικισ γλϊςςασ (άριςτθ Γ2/C2, πολφ καλι Γ1/C1, καλι Β2)  αποδεικνφεται, ωσ εξισ:  

(α) Άριςτθ γνϊςθ (Γ2/C2) : 

 

• Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ηνπ λ.2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε  κε ηελ παξ.19 ηνπ 
άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 
 
• Γίπισκα ALLIANCE FRANCAISE.   
 
• Πηζηνπνηεηηθό D.A.L.F. – ΟPTION  LETTRES ή  DALF C2 Γαιιηθό Τπνπξγείν Παηδείαο -CIEP. 
 

• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέρξη ην 1999 ν ηίηινο ηνπ δηπιώκαηνο 
ήηαλ: DIPLOME D‟ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II) Paris-Sorbonne Universite. 

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

. 
 

   • Certificat de competences linguistiques ηνπ Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),        Departement de 
francais, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ληέγεο – Δπίπεδν C2 
  

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεύεο.  

 

(β) Ρολφ καλι γνϊςθ (Γ1/C1) : 

 

•Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1 ηνπ λ. 2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ 
άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 
 
•  DIPLOME D‟ „ETUDES SUPERIEURES (DES) (ρνξεγείην κέρξη ην 1996)- Γαιιηθό Ιλζηηηνύην Διιάδνο. 

  
• DELF 2

ND
 DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή  DALF C1 Γαιιηθό Τπνπξγείν Παηδείαο -CIEP. 

  

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

 
• Certificat de competences linguistiques ηνπ Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),    Departement de 
francais, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ληέγεο – Δπίπεδν C1 
 
 • CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPERATIONNEL  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεύεο.   
 

 

(γ) Καιή γλώζε (Β2) :  

•Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ λ.2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε  κε ηελ παξ.19 ηνπ 
άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 

 

•  DELF 1ER  DEGRΔ  (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2 Γαιιηθό Τπνπξγείν Παηδείαο -CIEP. 

• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE  (ην νπνίν ρνξεγείην κέρξη ην 1996) Γαιιηθό Ιλζηηηνύην Διιάδνο. 

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

 • Certificat de competences linguistiques ηνπ Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),    Departement de 

francais, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ληέγεο – Δπίπεδν Β2 

 • CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεύεο. 
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Σθμείωςθ:  Για τα πιςτοποιθτικά παλαιοτζρων ετϊν τα οποία δεν αναγράφονται ςτο παρόν, απαιτείται 

βεβαίωςθ, από τον οικείο φορζα (Γαλλικό Ινςτιτοφτο Ακθνϊν-Υπθρεςία Εξετάςεων), για το επίπεδο του 

πιςτοποιθτικοφ . 

 

Γ)  ΓΕΜΑΝΙΚΑ 

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

(α) Άριςτθ γνϊςθ (Γ2/C2) : 

• Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ηνπ λ.2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ 
άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 

 
• Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (Δλόηεηεο: Lesen, Hören,  
   Schreiben, Sprechen) ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Goethe. 
 

 Πηζηνπνηεηηθό  GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), ηνπ Παλεπηζηεκίνπ  Ludwig-Maximilian ηνπ 
Μνλάρνπ θαη ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Goethe (κέρξη 31-12-2011) 

  
• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), ηνπ Παλεπηζηεκίνπ  Ludwig-Maximilian ηνπ Μνλάρνπ θαη ηνπ 

Ιλζηηηνύηνπ Goethe (κέρξη 31-12-2011) 
 
• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Goethe (κέρξη 31-12-2011) 
 
• ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C2. (Δλόηεηεο: Lesen, Hören,    Schreiben, 
Sprechen) 
 
•  ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεύεο.   

 

(β) Ρολφ καλι γνϊςθ (Γ1/C1) : 

•Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1 ηνπ λ. 2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ 
άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 
 
•  GOETHE – ZERTIFIKAT C1 ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Goethe. 
 
• ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (κέρξη 2007) ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Goethe. 
  
• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Goethe. 
 
• ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH (κέρξη 31/12/2014) . Από 1/1/2015 
ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C1. Από 1/1/2018 ÖSTERREICHISCHES  
SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C1 (ΔΝΟΣΗΣΑ 1:LESEN, HOREN, SCHREIBEN, ΔΝΟΣΗΣΑ 2: SPRECHEN) 
 
  

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεύεο.  

 

(γ) Καλι γνϊςθ (Β2) :  

•Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ λ.2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε  κε ηελ παξ.19 ηνπ 

άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 
 
• GOETHE – ZERTIFIKAT B2 (Δλόηεηεο: Lesen, Hören,    Schreiben, Sprechen) ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Goethe. 
 
• ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Goethe. 

 
• ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) B2 MITTELSTUFE DEUTSCH (κέρξη 31/12/2014) . Από 1/1/2015  
ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT Β2. Από 1/1/2018 ÖSTERREICHISCHES  
SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT B2 (ΔΝΟΣΗΣΑ 1:LESEN, HOREN, SCHREIBEN, ΔΝΟΣΗΣΑ 2: SPRECHEN) 
 
. 
  •ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεύεο.  
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Δ) ΙΤΑΛΙΚΑ 

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

(α) Άριςτθ γνϊςθ (Γ2/C2) : 

 

• Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ηνπ λ.2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ 
άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 
 

•  DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA  
   
• DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA  (ηνπ Ιηαιηθνύ Μνξθσηηθνύ Ιλζηηηνύηνπ Αζελώλ) 
• DIPLOMA DI TRADUTTORE  ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE. 

 
 •CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο 
Πεξνύληδηα. 
   

• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεύεο. 
 
• Πηζηνπνίεζε P.L.I.D.A. C2 ή  P.L.I.D.A. D (έσο ην 2003) 

  

(β) Ρολφ καλι γνϊςθ (Γ1/C1) : 

• Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1 ηνπ λ. 2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ 

άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 
 

• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA ( ηνπ Ιηαιηθνύ Μνξθσηηθνύ Ιλζηηηνύηνπ Αζήλαο έσο ηνλ Ινύλην 2014) 
  
•DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA  
 

• CERTIFICAΣO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο 
Πεξνύληδηα. 
   
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεύεο. 
  

• Πηζηνπνίεζε   P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έσο ην 2003) . 
 

 

(γ) Καλι γνϊςθ (Β2) :  

• Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ λ.2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ 

άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 

 

•CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο 
Πεξνύληδηα. 
    

• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (ΙΣΑΛΙΚΟ ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ) 

 

• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεύεο. 

  

• Πηζηνπνίεζε P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έσο ην 2003).   

 

Σθμείωςθ:  Για τα πιςτοποιθτικά παλαιοτζρων ετϊν που ζχουν χορθγθκεί από το Ιταλικό Μορφωτικό Ινςτιτοφτο 

(Ακινασ και Θεςςαλονίκθσ) και δεν αναγράφονται ςτο παρόν, απαιτείται βεβαίωςθ, από τον οικείο φορζα 

(Ιταλικό Μορφωτικό Ινςτιτοφτο Ακθνϊν-Υπθρεςία Εξετάςεων), για το επίπεδο του πιςτοποιθτικοφ . 
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Ε)  ΙΣΡΑΝΙΚΑ 

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

(α) Άριςτθ γνϊςθ (Γ2/C2) : 

• Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ηνπ λ.2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 19 ηνπ 
άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3149/2003. 
  

• DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL (DELE) (κέρξη ην 2002)  
  
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR)-(DELE) (κέρξη ην 2008)  
 
• DIPLOMA DE ESPANOL- NIVEL C2 (DELE) (από ην Ιλζηηηνύην Cervantes εμ νλόκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο , 
Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ ηεο Ιζπαλίαο) 
 

• CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (από ην Τπνπξγείν Παηδείαο , Πνιηηηζκνύ 
θαη Αζιεηηζκνύ ηεο Ιζπαλίαο) 

 

(β) Ρολφ καλι γνϊςθ (Γ1/C1) : 

• Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1 ηνπ λ. 2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ 
άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 
 

• DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL C1 (DELE) (από ην Ιλζηηηνύην Cervantes εμ νλόκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο , 
Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ ηεο Ιζπαλίαο) 
 

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

 

(γ) Καλι γνϊςθ (Β2) :  

•Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ λ.2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε  κε ηελ παξ.19 ηνπ 
άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003 . 

 

• DIPLOMA BASICO DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (DELE) (κέρξη ην 2002) (από ην Ιλζηηηνύην 
Cervantes εμ νλόκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο , Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ ηεο Ιζπαλίαο) 
 
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO)- (DELE)  (κέρξη ην 2008), (από ην 
Ιλζηηηνύην Cervantes εμ νλόκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο , Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ ηεο Ιζπαλίαο) 
 
• DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL B2 (DELE) (από ην Ιλζηηηνύην Cervantes εμ νλόκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο , 
Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ ηεο Ιζπαλίαο) 

 

Επίζεο: 

α)  Η άξηζηε  γλώζε ηεο μέλεο γιώζζαο απνδεηθλύεηαη θαη κε ηνπο εμήο ηξόπνπο: 

 
(i) Πηπρίν Ξέλεο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο [Πηπρίν ή δίπισκα Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ή Γαιιηθήο Γιώζζαο θαη 

Φηινινγίαο ή Γεξκαληθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ή Ιηαιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ή Ιηαιηθήο θαη Ιζπαληθήο Γιώζζαο θαη 

Φηινινγίαο ή  Ιζπαληθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ή Γισζζηθώλ θαη Γηαπνιηηηζκηθώλ πνπδώλ  κε θαηεύζπλζε: 

Δθαξκνζκέλσλ Γισζζώλ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο Δπηθνηλσλίαο ή Ιζπαληθήο Γιώζζαο θαη Πνιηηηζκνύ ΑΔΙ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή 

δίπισκα Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π.) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΑΔΙ  ηεο εκεδαπήο ή 

ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο] ή Πηπρίν Ξέλσλ Γισζζώλ Μεηάθξαζεο θαη 

Γηεξκελείαο ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή αληίζηνηρν θαη ηζόηηκν ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο. 

 (ii) Με Πηπρίν, πξνπηπρηαθό ή κεηαπηπρηαθό δίπισκα ή δηδαθηνξηθό δίπισκα νπνηνπδήπνηε αλαγλσξηζκέλνπ ηδξύκαηνο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο αιινδαπήο, ζπλνδεπόκελν από ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ ηδξύκαηνο από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη 

ε γιώζζα δηδαζθαιίαο. 

(iii) Με Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 , 

(iv) Με Απνιπηήξην ηίηιν ηζόηηκν  ησλ ειιεληθώλ ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, εθόζνλ έρεη απνθηεζεί κεηά από 

θαλνληθή θνίηεζε ηνπιάρηζηνλ έμη εηώλ ζηελ αιινδαπή.  
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    β) Η πνιύ θαιή γλώζε ή ε θαιή γλώζε ηεο μέλεο γιώζζαο απνδεηθλύεηαη θαη κε θξαηηθό πηζηνπνηεηηθό γισζζνκάζεηαο 

επηπέδνπ Γ1 θαη Β2 αληίζηνηρα, θαηά ηα νξηδόκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2740/1999 (ΦΔΚ 186 Α΄), όπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 19 πεξ. α΄ ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3149/2003 (ΦΔΚ 141 Α΄). Η θαιή γλώζε ηεο μέλεο γιώζζαο 

απνδεηθλύεηαη θαη κε απνιπηήξην ή πηπρίν ζρνιείνπ ηεο αιινδαπήο δεπηεξνβάζκηαο ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ηξηεηνύο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο. 

 

Οη ππό ζηνηρείν α(iv) θαη β ηίηινη ζπνπδώλ ηεο αιινδαπήο πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη επηπιένλ θαη από βεβαίωζε 

γηα ην επίπεδν ηεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο ζηελ νπνία αλήθνπλ, ε νπνία ρνξεγείηαη από ηνλ Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π ή 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή από ηελ αξκόδηα Δηεύζπλζε ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάηωλ. Δηεπθξηλίδεηαη όηη ε ελ ιόγω 

βεβαίωζε ρνξεγείηαη από ηνλ Ο.Ε.Ε.Κ ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π κόλν κεηά  ηελ έθδνζε ηεο αληίζηνηρεο αηνκηθήο 

δηνηθεηηθήο πξάμεο ηζνηηκίαο. 

 

Σεκείωζε:  

α) Γελ απαηηείηαη ε απόδεημε ηεο γλώζεο ηεο μέλεο γιώζζαο εάλ νη επηθαινύκελνη ηίηινη ζπνπδώλ έρνπλ απνθηεζεί ζην 

εμσηεξηθό, όπνπ ηα καζήκαηα δηδάζθνληαη ζηελ ίδηα γιώζζα. 

β) Δίλαη απηνλόεην όηη ηίηινη ζπνπδώλ γλώζεο μέλεο γιώζζαο ππεξθείκελνπ επηπέδνπ απνδεηθλύνπλ θαη ηε γλώζε 

θαηώηεξνπ (δεηνύκελνπ) επηπέδνπ ηεο μέλεο γιώζζαο. 

 

Η  άδεηα επάξθεηαο δηδαζθαιίαο μέλεο γιώζζαο, δελ απνδεηθλύεη ηελ γλώζε μέλεο γιώζζαο (π.δ 347/2003).  Οη ππνςήθηνη 

πνπ είλαη θάηνρνη ηεο ζρεηηθήο άδεηαο  πξνθεηκέλνπ λα απνδείμνπλ ηε γλώζε ηεο μέλεο γιώζζαο, πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηα 

πξνβιεπόκελα, θαηά πεξίπησζε, ζην παξόλ Παξάξηεκα, πηζηνπνηεηηθά μέλεο γιώζζαο.  
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ΑΙΤΘΣΘ - ΥΡΕΥΘΥΝΘ ΔΘΛΩΣΘ 

Συμμετοχισ υποψιφιου/ασ ςτο διαγωνιςμό απευκείασ Κατάταξθσ Αξιωματικϊν Λιμενικοφ Σϊματοσ - Ελλθνικισ 

Ακτοφυλακισ, ειδικότθτασ Τεχνικοφ (ανδρϊν – γυναικϊν) ζτουσ 2022, με εφαρμογι του ςυςτιματοσ μοριοδότθςθσ 

των υποψθφίων 

 

 

ΡΟΣ: Επιτροπι Ραραλαβισ - Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν, Μοριοδότθςθσ και Κατάταξθσ διαγωνιςμοφ Απευκείασ Κατάταξθσ 

Αξιωματικϊν Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ειδικότθτασ Τεχνικοφ ζτουσ 2022. 

 

(Α) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ: 

    Ο/Η υποψήφιοσ/α ςυμπληρϊνει με κεφαλαία όλα τα κατωτζρω ςτοιχεία, επιςυνάπτοντασ φωτοαντίγραφο Δελτίου 

Ταυτότητασ. 

Επϊνυμο  Πνομα  Πνομα Ρατζρα  Πνομα Μθτζρασ    

 

 

     

Φφλο  Θμερομθνία Γζννθςθσ  Τόποσ Γζννθςθσ  

Άνδρασ      

Γυναίκα   

Αρικμόσ Μθτρϊου Αρρζνων  
ι Δθμοτολογίου (για γυναίκεσ υποψήφιεσ)  

Διμοσ ι Κοινότθτα Δθμοτολογίου  
ι Μθτρϊου Αρρζνων 

Νομόσ Υπαγωγισ  

 

 

  

 

 

Στοιχεία Δελτίου Ταυτότθτασ 
 

Αρικμόσ Δελτίου Θμερ. Ζκδοςθσ Αρχι Ζκδοςθσ  

 

 

   

Ρόλθ Διαμονισ Οδόσ Αρικμόσ Τ.Κ.  

 

 

    

Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου Αρικμόσ Μθτρϊου Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θζςθ πρόςφατθσ  

ζγχρωμθσ 

φωτογραφίασ 

υποψθφίου 

 

  

ΑΝΑΡΟΣΡΑΣΤΟ ΤΜΘΜΑ ΤΘΣ ΑΙΘΜ. ΡΩΤ.: 2421.6-4/80941/2022/11-11-2022 

Ρροκιρυξθσ Διαγωνιςμοφ απευκείασ Κατάταξθσ Αξιωματικϊν Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

ειδικότθτασ Τεχνικοφ ζτουσ 2022. 
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Τθλζφωνα Επικοινωνίασ Στακερό: Κινθτό: 
 

e-mail: 

(ΡΟΣΟΧΘ: Ο υποψήφιοσ οφείλει να δηλϊςει ζγκυρη διεφθυνςη ενεργοφ ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου του, προκειμζνου να λαμβάνει 

ςε αυτή απαραίτητεσ ενημερϊςεισ για την ςυμμετοχή του ςτο διαγωνιςμό). 

 

Κωδικόσ Αρικμόσ κατατεκζντοσ με τθν παροφςα 

παραβόλου/πλθρωμισ 
(Η πληρωμή του παραβόλου θα πρζπει να γίνεται ζγκαιρα, άλλωσ η αίτηςη 

δεν θα λαμβάνεται υπ’ όψιν και ο υποψήφιοσ θα αποκλείεται του 

διαγωνιςμοφ). 

Ζλεγχοσ εγκυρότθτασ και πλθρωμισ παραβόλου- 

Δζςμευςθ παραβόλου  

(ςυμπληρϊνεται από την Επιτροπή) 

 

 

 

 

 

  

 

(Β) ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ: 

Ο/Η υποψήφιοσ/α αναγράφει το Γενικό Βαθμό του Πτυχίου ςτο αντίςτοιχο τετράγωνο, επιςυνάπτοντασ ςχετικό δικαιολογητικό. 

 

Διπλωματοφχοι Σχολϊν Ρολυτεχνείων και  

Τμθμάτων Ρολυτεχνικϊν Σχολϊν Α.Ε.Ι. του 

Ρανεπιςτθμιακοφ τομζα τθσ θμεδαπισ ι ιςοτίμων 

και αντίςτοιχων τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ 

 

Τίκεται θ ζνδειξθ Χ 

ςτο οικείο 

τετράγωνο 

 
Ακριβισ Βακμόσ Ρτυχίου 

(αριθμητικά και ολογράφωσ) 

Διπλωματοφχοι Μθχανολόγοι Μθχανικοί 

 (ΚΩΔ. 100) 

  

Διπλωματοφχοι Ναυπθγοί Μθχανολόγοι Μθχανικοί 

(ΚΩΔ. 200) 

 

  

Διπλωματοφχοι Ρολιτικοί Μθχανικοί  

(ΚΩΔ. 300) 

  

Διπλωματοφχοι Θλεκτρολόγοι Μθχανικοί & 

Μθχανικοί Υπολογιςτϊν 

 (ΚΩΔ. 400) 

  

Διπλωματοφχοι Χθμικοί Μθχανικοί  

(ΚΩΔ. 500) 

  

Διπλωματοφχοι Θλεκτρονικοί Μθχανικοί  

(ΚΩΔ. 600) 
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(Γ) ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 

Ο/Η υποψιφιοσ/α ςυμπλθρϊνει το οικείο τετράγωνο, εφόςον είναι κάτοχοσ αντίςτοιχου τίτλου, επιςυνάπτοντασ ςχετικό δικαιολογθτικό. 

 ΤΙΤΛΟΣ 

Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν ετιςιασ τουλάχιςτον 

φοίτθςθσ ι τίτλοσ τφπου integrated master 

1 

 

2 

 

 

(Δ) ΔΙΔΑΚΤΟΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 

Ο/Η υποψιφιοσ/α ςυμπλθρϊνει το  οικείο τετράγωνο, εφόςον είναι κάτοχοσ αντίςτοιχου τίτλου, επιςυνάπτοντασ ςχετικό δικαιολογθτικό. 

 ΤΙΤΛΟΣ 

Διδακτορικόσ τίτλοσ 

 

 

 

 
 (Ε) ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: 

Ο/Η υποψήφιοσ/α αναγράφει ΝΑΙ ςτο οικείο τετράγωνο, εφόςον είναι κάτοχοσ αντιςτοίχων τίτλων, επιςυνάπτοντασ 
ςχετικό δικαιολογητικό. 

(ΣΤ) ΣΤΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 

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

 

 

 

   

Ημερομθνία κατάταξθσ Ημερομθνία απόλυςθσ    

 

 

 

 

 

   

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΕΡΙΡΕΔΟ ΑΙΣΤΟ ΕΡΙΡΕΔΟ ΡΟΛΥ ΚΑΛΟ ΕΡΙΡΕΔΟ ΚΑΛΟ 

ΑΓΓΛΙΚΑ 
   

ΓΑΛΛΙΚΑ 
   

ΓΕΜΑΝΙΚΑ 
   

ΙΤΑΛΙΚΑ 
   

ΙΣΡΑΝΙΚΑ 
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(Η) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: 

Ζχω προχπθρεςία με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ πριν τθν 1-1-2011 ςτο Δθμόςιο ι ςε ΟΤΑ ι ΝΡΔΔ ι αντίςτοιχεσ 

υπθρεςίεσ Κρατϊν Μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ……..………….….… (ςυμπλθρϊςτε ΝΑΙ ι ΟΧΙ). 

 

ΥΡΕΥΘΥΝΘ ΔΘΛΩΣΘ: 

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ, που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του 

ν. 1599/1986 όπωσ ιςχφει, δθλϊνω ότι: 

- Ζλαβα γνϊςθ τθσ προκιρυξθσ διαγωνιςμοφ απευκείασ Κατάταξθσ Αξιωματικϊν Λιμενικοφ Σϊματοσ - Ελλθνικισ 

Ακτοφυλακισ, ειδικότθτασ Τεχνικοφ ζτουσ 2022, κακϊσ και των όρων και προχποκζςεων ςυμμετοχισ ςτον εν λόγω 

διαγωνιςμό, τουσ οποίουσ και αποδζχομαι.  

- Ζχω όλα τα νόμιμα προςόντα-προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, όπωσ αυτά αναφζρονται ςτθ ςχετικι προκιρυξθ, 

τα δε αναγραφόμενα ςτοιχεία και προχποκζςεισ-προςόντα που δθλϊνω ςτθν αίτθςι μου είναι αλθκι.  

- Δεν ζχω υποβάλει άλλθ αίτθςθ για τθν ίδια προκιρυξθ. 

- Εφόςον κρικϊ κατατακτζοσ/α κα προςκομίςω πριν από τθν κατάταξι μου, τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά πλθν αυτϊν 

που αναηθτοφνται αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα Υπουργικι Απόφαςθ Κατάταξθσ Αξιωματικϊν Λιμενικοφ Σϊματοσ 

- Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ, ειδικότθτασ Τεχνικοφ. 

- Σε περίπτωςθ που ςυμπεριλαμβάνομαι ςτον Ρίνακα επιτυχόντων ςυναινϊ να υποβλθκϊ ςε ζλεγχο για χριςθ 

απαγορευμζνων ουςιϊν. 

- Σε περίπτωςθ που τα αναγραφόμενα ςτθν αίτθςι μου αποδειχκοφν ανακριβι ι αναλθκι ι μεταβλθκοφν μζχρι τθν 

θμερομθνία κατάταξισ μου γνωρίηω ότι δεν κα γίνω δεκτόσ/ι για κατάταξθ και εάν ζχω καταταγεί, θ πράξθ κατάταξισ μου 

ΘΑ ΑΝΑΚΛΘΘΕΙ, όποτε κα υπζχω όλεσ τισ οικονομικζσ και άλλεσ ςυνζπειεσ τθσ ανάκλθςθσ. 

 

 
 
Επιςυνάπτονται: 

            …………………................................ 

Ο/Η υποψιφιοσ/α αναγράφει εδϊ όςα δικαιολογθτικά                                     
επιςυνάπτει ςτθν παροφςα αίτθςθ, αναγράφοντασ τον 
ακριβι αρικμό φφλλων ζκαςτου δικαιολογθτικοφ κακϊσ 
και τον αρικμό των φφλλων του ςυνόλου των 
δικαιολογθτικϊν. 

 (Τόποσ και Ημερομηνία ) 

 

 

 

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

 
Ο/ Θ ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ-ΔΘΛΩΝ/ΟΥΣΑ 

β) Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ (δφο 
όψεισ) (Φ.01). 

 (υπογραφή) 

γ) ................................................................................ 
 

δ) ............................................................................... 

ε) ............................................................................... 

  

ςτ) .............................................................................   

η) …...........................................................................   

θ) ……………………………………………………….................... 

κ) ……………………………………………………………………….. 

ι) ……………………………………………………………………………. 

ια) ………………………………………………………………………… 

  

(Σφνολο Φφλλων: ………………………………….…)        

 

  

 

ΘΕΩΘΣΘ ΓΝΘΣΙΟΥ ΥΡΟΓΑΦΘΣ 
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΘΣ 

Ι. ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΓΕΙΑ 

1.   ΥΝΑΝΡ/Γρ. ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΝΗΜΕΩΣΗΣ (για δθμοςίευςθ ςτα Μ.Μ.Ε. και ςτον Τφπο) 

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

3.   Λιμενικζσ Αρχζσ (για ενθμζρωςθ ενδιαφερομζνων) 

4.  ΥΝΑΝΡ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ/Γρ. ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΟΥ ΥΡΕΥΘΥΝΟΥ e-ΡΑΑΒΟΛΟΥ 

5. Ανϊτατο Συμβοφλιο Επιλογισ Ρροςωπικοφ (Α.Σ.Ε.Ρ.) 

 

ΙΙ. ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΡΟΙΘΣΘ 

1. Υπουργείο Οικονομικϊν/ Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ 

2. Υπουργείο Εκνικισ Άμυνασ  

3. Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων 

4. Υπουργείο Υγείασ 

5. Υπουργείο Ρροςταςίασ του Ρολίτθ 

6. Υπουργείο Εςωτερικϊν/ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ/ Τμιμα 

προγραμματιςμοφ Ανκρωπινοφ Δυναμικοφ 

7. Υπουργείο Κλιματικισ Κρίςθσ και Ρολιτικισ Ρροςταςίασ 

8. ΓΕΝ/ΔΝΕ, ΔΥΓ, ΝΝΑ, ΝΝΡ, ΑΝΥΕ 

9. ΓΕΝ/Β2 

10. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ & ΥΡΗΕΣΙΕΣ ΥΝΑΝΡ 

 

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΙΚΘ ΔΙΑΝΟΜΘ 

1. Γρ. κ. Υπουργοφ (υ.τ.α.) 

2. Γρ. κ. Υφυπουργοφ (υ.τ.α.) 

3. Γρ. κ. Γενικοφ Γραμματζα Λιμζνων, Λιμενικισ Ρολιτικισ και Ναυτιλιακϊν Επενδφςεων (υ.τ.α.) 

4. Γρ. κ. Γενικοφ Γραμματζα Αιγαίου και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ (υ.τ.α.) 

5. Γρ. κ. Αρχθγοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

6. Γρ. κ. Αϋ Υπαρχθγοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

7. Γρ. κ. Βϋ Υπαρχθγοφ Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. 

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

9. Γρ. κ.κ. Διευκυντϊν Κλάδων – Γενικοφ Διευκυντι Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν – Διευκυντι Υπθρεςίασ 

Υγειονομικοφ 
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