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ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

ΑΠΟΦΑΣΗ
«Προκήρυξη Διαγωνισμού κατάταξης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος Ειδικότητας
Οικονομικού (ανδρών-γυναικών ) έτους 2008»
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 2916/01 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και
ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής» (Α΄ 114).
2. Τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 2(α) του ν. 3153/03 «Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση,
κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής
Ναυτιλίας» (Α΄ 153).
3. Το άρθρο 5 του ν. 3242/04 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη
διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α» (Α΄ 102) σε συνδυασμό με τις αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/5482/21-032005 απόφαση (Β΄400), την αριθ. 92605οικ/20-09-2005 απόφαση (Β΄ 1334),την αριθ.
ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16-10-2006 απόφαση (Β΄1551) και την αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/16425/25-6-2007 απόφαση
(Β΄1055).
4. Το ν. 3328/05 «Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και
Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 80).
5. Το π.δ 50/01 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου
τομέα» (Α΄ 39) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ 347/03 (Α΄ 315), με το π.δ 44/05 (Α΄ 63) και με το π.δ
116/06 (Α΄ 115).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ 63/05 (Α΄ 98).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 205/19-09-07 «Συγχώνευση Υπουργείων» (Α΄231).
8. Την αριθ. 1211.2/14/07/25-9-2007 Απόφαση Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής «Κατάταξη – Εκπαίδευση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος Ειδικότητας
Οικονομικού» (Β΄1964) όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθ. 1211.2/ 05/ 08/
28-7-2008 Απόφαση ΥΕΝΑΝΠ (Β΄ 1507).
9. Το αριθ. πρωτ. 2/51848/0020/26-09-07 έγγραφο Υπουργείου Οικονομίας και ΟικονομικώνΔιεύθυνση 20η Προϋπολογισμού.
10. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.18/200/12758/07-7-2008 Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2
παρ. 1 της αριθ. 33/2006 Π.Υ.Σ. (Α΄ 280).
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Αποφασίζουμε
1. Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα, ΔΩΔΕΚΑ (12)
Αξιωματικών Λ.Σ. Οικονομικών (Ο) με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. (άνδρες-γυναίκες).
2. ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
1.Οι Σχολές και τα τμήματα Σχολών Πανεπιστημιακού Τομέα, οι πτυχιούχοι των οποίων
δικαιούνται να συμμετέχουν στο διαγωνισμό κατάταξης Ανθυποπλοιάρχων Λ.Σ ειδικότητας
Οικονομικού καθορίζονται ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Τμήμα Στατιστικής
Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών
Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών (ΕΔΕΣΣΑ)
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Οικονομικών Επιστημών
Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΤΜΗΜΑ
Οικονομικών Επιστημών
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΤΜΗΜΑ
Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΤΜΗΜΑ
Οικονομικών Επιστημών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα Οικονομικών
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
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2. Οι εν λόγω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό εφόσον κατέχουν
μεταπτυχιακό τίτλο σε οικονομικά θέματα επιπέδου μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης (MASTER) ή
αντίστοιχο Διδακτορικό Δίπλωμα (DOCTORATE) ή και τα δύο.
3. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:
α) Να μην έχουν υπερβεί το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους που θεωρείται ότι
συμπληρώνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους διενεργείας του διαγωνισμού (δηλ. να έχουν
γεννηθεί από 01-01-73 και μετά).
β) Να είναι Έλληνες πολίτες, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων ή Δημοτολόγια της
Χώρας.
γ) Οι άνδρες να είναι στρατολογικά εν τάξει, δηλαδή να έχουν εκπληρώσει κανονικά
τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να εκπληρώνουν αυτές (στρατεύσιμοι), ή να βρίσκονται νόμιμα
εκτός στρατεύματος. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό όσοι έχουν υπηρετήσει για
λόγους συνείδησης άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία σύμφωνα με την
νομοθεσία (αρθ. 18-25 του Ν. 2510/97 Α΄136). Οι μη έχοντες εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία
δηλώνουν σε υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 ότι έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην
πατρίδα και δεν πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων
τους.
δ) Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, που διαπιστώνεται από την αρμόδια
υγειονομική επιτροπή κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2002 (Α΄109) όπως αυτό
τροποποιήθηκε και ισχύει. Ειδικά καθορίζεται ότι οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα
τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες 1,70 μ. αμφότεροι χωρίς υποδήματα.
ε) Να έχουν πτυχίο Τμημάτων Σχολών Πανεπιστημιακού Τομέα καθώς και
Μεταπτυχιακό Τίτλο Ειδίκευσης (MASTER) ή αντίστοιχο Διδακτορικό Δίπλωμα (DOCTORATE) ή
και τα δύο σύμφωνα με τις απαιτούμενες Σχολές –Τμήματα και εξειδικεύσεις της παρ. 2, περ.1 και
περ. 2 της παρούσης, της ημεδαπής ή αντιστοίχων και ισοτίμων Σχολών της αλλοδαπής.
στ) Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης :
(i) Να μην έχουν καταδικαστεί για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης κακουργήματος
σε οποιαδήποτε ποινή.
(ii) Να μην έχουν καταδικαστεί για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης των
αδικημάτων: ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας,
προσβολής κατά της πολιτειακής εξουσίας, προσβολής κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών
δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί
κατάθεσης, ανθρωποκτονίας (εκτός της προερχομένης από αμέλεια), επαιτείας, αλητείας, καταπίεσης,
περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, παράνομης αλιείας, κλοπής, υπεξαίρεσης (κοινής και στην
Υπηρεσία), εκβίασης, απάτης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας ή δωροληψίας, απιστίας περί την
Υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, συκοφαντικής δυσφήμησης, οποιοδήποτε κατά της γενετήσιας
ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
(iii) Να μη διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι για τα παραπάνω αδικήματα.
(iv) Να μην έχουν καταδικαστεί για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης οποιουδήποτε
άλλου εγκλήματος από δόλο σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών.
(v) Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων έστω και αν έχει
λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για την στέρησή τους.
(vi) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική)
είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε από συνδυασμό των δύο
προηγουμένων.
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2. Υποψήφιοι, που έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις,
αλλά δεν κατατάσσονται στο Σώμα αν μέχρι τον χρόνο έκδοσης της διαταγής κατάταξης δεν έχει
εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση.
Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα.
Σημειώνεται ότι η απονομή χάριτος δεν αίρει το κώλυμα του υποψηφίου από ποινική καταδίκη,
εφόσον μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων δεν έχει εκδοθεί το κατά το άρθρο 47 παρ.
1 του Συντάγματος π.δ. που αίρει το σχετικό κώλυμα.
3. Τα προσόντα και η έλλειψη κωλυμάτων των υποψηφίων πρέπει να συντρέχουν κατά την
ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών.
4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΥΤΏΝ
Οι υποψήφιοι/ες που επιθυμούν να καταταγούν προς πλήρωση των προαναφερομένων
προκηρυσσομένων θέσεων, υποβάλλουν απευθείας στη ΔΠΟΕΚ Α΄ του Υπουργείου Εμπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Υψηλάντου 109, 2ος όροφος, ΠΕΙΡΑΙΑΣ) το αργότερο
μέχρι και την 07- 11-2008 (ώρες 08:00-15:00) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Αίτηση συμμετοχής (σύμφωνα με το υπόδειγμα).
β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δυο όψεις).
γ) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι:
(i)
Έχουν όλα τα νόμιμα προσόντα-προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό όπως
αυτά αναφέρονται στη σχετική προκήρυξη, των διατάξεων της οποίας έλαβαν
γνώση και ότι
(ii)
Τα αναγραφόμενα στοιχεία και προϋποθέσεις-προσόντα που δηλώνονται στην
αίτησή του/της είναι αληθή.
δ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών Πανεπιστημιακού Τομέα (Πτυχίο).
ε) Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό της οικείας Σχολής από το οποίο να προκύπτει ο γενικός βαθμός
του πτυχίου, εφόσον δεν αναγράφεται στον τίτλο σπουδών.
στ) Ειδικότερα για τους απόφοιτους ισότιμων Σχολών της αλλοδαπής:
(i) Πτυχίο πρωτότυπο συνοδευόμενο απαραιτήτως από επίσημη μετάφρασή του, ή
Πτυχίο σε αντίγραφο κυρωμένο από το αρμόδιο όργανο, συνοδευόμενο απαραιτήτως από επίσημη
μετάφρασή του. Η επικύρωση της γνησιότητάς του θα γίνεται είτε με την σφραγίδα της Χάγης
(Apostille) από την αρμόδια αρχή της χώρας που το εξέδωσε , είτε από την διπλωματική αρχή της
χώρας αυτής στην Ελλάδα με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής επικύρωσης από το Υπουργείο
Εξωτερικών της Ελλάδος (Αρίωνος 10 Αθήνα ΤΚ 10554 τηλ. 210 3244030 – 3239483) και
(ii) Βεβαίωση αναγνώρισης και ισοτιμίας του Πτυχίου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή από το
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ),
συνοδευόμενη από επίσημη βεβαίωση του ιδίου Κέντρου για την αντιστοιχία του βαθμού.
ζ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του απαιτούμενου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ειδίκευσης
(MASTER) ή του αντίστοιχου Διδακτορικού Διπλώματος (DOCTORATE) ή και των δύο εφ’ όσον
υφίστανται και είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσης.
η) Ειδικότερα για τους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών από ισότιμες Σχολές της
αλλοδαπής:
(i) Τον απαιτούμενο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ειδίκευσης (MASTER) ή το αντίστοιχο
Διδακτορικό Δίπλωμα (DOCTORATE) ή και τα δύο εφ’ όσον υφίστανται και είναι σύμφωνα με
τις απαιτήσεις της παρούσης, σε πρωτότυπα ,συνοδευόμενα απαραιτήτως από επίσημη μετάφρασή
τους, ή σε αντίγραφα κυρωμένα από το αρμόδιο όργανο, συνοδευόμενα απαραιτήτως από επίσημη
μετάφρασή τους. Η επικύρωση της γνησιότητάς τους θα γίνεται είτε με την σφραγίδα της Χάγης
(Apostille) από την αρμόδια αρχή της χώρας που το εξέδωσε , είτε από την διπλωματική αρχή της
χώρας αυτής στην Ελλάδα με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής επικύρωσης από το Υπουργείο
Εξωτερικών της Ελλάδος (Αρίωνος 10 Αθήνα ΤΚ 10554 τηλ. 210 3244030 – 3239483).
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(ii) Βεβαίωση αναγνώρισης και ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή από το Διεπιστημονικό
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) του απαιτούμενου
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ειδίκευσης (MASTER) ή του αντίστοιχου Διδακτορικού Διπλώματος
(DOCTORATE) ή και των δύο εφ’ όσον υφίστανται και είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
παρούσης.
θ) Όσοι υποψήφιοι δηλώσουν στην αίτησή τους ότι έχουν τίτλους ξένης γλώσσας επιπέδου
αρίστου, πολύ καλού και καλού υποβάλλουν τους αντίστοιχους τίτλους ως εξής:
1.(i) Η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται από:
α. Το πτυχίο CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του
Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή
β. Το πτυχίο CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του
Πανεπιστημίου MICHIGAN ή
γ. Το πτυχίο CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του
Πανεπιστημίου CENTRAL LANCASHIRE ή
δ. Το πτυχίο CERTIFICATE IN PROFICIENT COMMUNICATION του
EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή
ε. Πιστοποίηση «International English Language Testing (IELTS) από το
University of Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council- IDP Education Australia
IELTS Australia» με βαθμολογία από 7.5 και άνω ή
στ. Πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων πανεπιστημίων δημόσιου
χαρακτήρα, εφόσον τα τελευταία αυτά έχουν τμήμα ή σχολή αγγλικής φιλολογίας ή γλώσσας και είναι
πιστοποιημένα ή αναγνωρισμένα από αρμόδιο φορέα της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις
και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε άριστο επίπεδο ή συνεργάζονται για
τη διενέργεια των εξετάσεων και την έκδοση των πιστοποιητικών αυτών με φορέα που είναι
πιστοποιημένος ή αναγνωρισμένος σύμφωνα με τα ανωτέρω. Αν 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 σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως
μητρική γλώσσα την αγγλική, από πανεπιστήμια δημόσιου χαρακτήρα είναι αποδεκτά σε δημόσιες
υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε άριστο επίπεδο.
Ως οικεία χώρα νοείται χώρα, στην οποία μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η αγγλική ή
ζ. Το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του άρθρου 13 παρ.
19 του Ν. 3149/03 (Α’ 141).
(ii) Η άριστη γνώση της Γαλλικής γλώσσας αποδεικνύεται από:
α. Το πτυχίο DALF - OPTION LETTRES ή
β. Το πτυχίο DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES
(SORBONNE II) πρώην DIPLOME D’ETUDES FRANCAISES DE L’UNIVERSITE DE PARIS IV
SORBONNE (SORBONNE II ) ή
γ. Το δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE ή
δ. Το πτυχίο Certificat V.B.L.T. Niveau Professionnel του Πανεπιστημίου της
Γενεύης ή
ε. Το δίπλωμα DALF C2 ή
στ. Το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του άρθρου 13 παρ.
19 του Ν. 3149/03 (Α’ 141).
(iii) Η άριστη γνώση της Γερμανικής γλώσσας αποδεικνύεται από:
α. Το πτυχίο GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS ) ή KLEINES
DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS) του Πανεπιστημίου LUDWIG MAXIMILIAN του
Μονάχου ή
β. Το πτυχίο Zertificat V.B.L.T. Professionnales leben του Πανεπιστημίου της
Γενεύης ή
γ. Το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του άρθρου 13 παρ.
19 του Ν. 3149/03 (Α’ 141).
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(iv) Η άριστη γνώση της Iταλικής γλώσσας αποδεικνύεται από:
α. Το πτυχίο DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA
του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών και Θεσσαλονίκης ή
β. Το πτυχίο DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA
γ. Το πτυχίο DIPLOMA DI TRADUTTORE Ιταλικού Μορφωτικού
Ινστιτούτου Αθηνών και Θεσσαλονίκης ή
δ. Το πτυχίο
CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA
ITALIANA LIVELLO 5 ( CELI 5 ) του Πανεπιστημίου της Περούτζια ή
ε. DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE ή
στ. Το πτυχίο Certificato V.B.L.T. Livello professionale του Πανεπιστημίου της
Γενεύης ή
ζ. Το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του άρθρου 13 παρ.
19 του Ν. 3149/03 (Α’ 141).
(v) Η άριστη γνώση της Iσπανικής γλώσσας αποδεικνύεται από:
α. Το πτυχίο DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL του Υπουργείου
Παιδείας της Ισπανίας ή
β. Το πτυχίο CERTIFICATO SURERIOR (E.O.I) (ESCUELAS OFICIALES
DE IDIOMAS) του Υπουργείου Παιδείας της Ισπανίας ή
γ. DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL
SUPERIOR) του Υπουργείου παιδείας της Ισπανίας ή
δ. Το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του άρθρου 13 παρ.
19 του Ν. 3149/03 (Α’ 141).
(vi) Επίσης, η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται από την κατοχή των
εξής τίτλων :
α. Πτυχίου των τμημάτων ξένων γλωσσών και φιλολογίας των Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αντίστοιχου και ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής ή
β. Οποιουδήποτε αναγνωρισμένου πτυχίου ή διπλώματος ιδρύματος
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής της οικείας γλώσσας ή
γ. Αναγνωρισμένου διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ιδρύματος
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής της οικείας γλώσσας, ή
δ. Πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης δύο τουλάχιστον ετών σε
ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής της οικείας γλώσσας ή
ε. Πτυχίου ξένων γλωσσών μετάφρασης και διερμηνείας ΙΑΕ της ημεδαπής για
την οικεία γλώσσα ή ισοτίμου τίτλου της αλλοδαπής ή
στ. Απολυτηρίου τίτλου σχολών της οικείας γλώσσας ισοτίμων των ελληνικών
σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εφόσον ο ανωτέρω τίτλος έχει αποκτηθεί μετά από κανονική
φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.
Οι τίτλοι σπουδών με στοιχεία α, β, γ, δ, ε, στ, του εδαφίου 1(vi) και εφόσον: i) έχουν εκδοθεί στην
αλλοδαπή προσκομίζονται στο πρωτότυπο ή σε αντίγραφο κυρωμένο από το αρμόδιο όργανο και
συνοδεύονται απαραιτήτως από επίσημη μετάφρασή τους. Η επικύρωση της γνησιότητάς του θα
γίνεται είτε με την σφραγίδα της Χάγης (Apostille) από την αρμόδια αρχή της χώρας που τον
εξέδωσε, είτε από την διπλωματική αρχή της χώρας αυτής στην Ελλάδα με θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής επικύρωσης από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος (Αρίωνος 10 Αθήνα ΤΚ 10554
τηλ. 210 3244030 – 3239483).ii) έχουν εκδοθεί από σχολή ή σχολείο της ημεδαπής προσκομίζονται
στο πρωτότυπο ή σε αντίγραφο επικυρωμένο από αρμόδιο όργανο.
Σε περίπτωση που για την απόκτηση του τίτλου σπουδών ορίσθηκε ως γλώσσα διδασκαλίας άλλη από
την επίσημη γλώσσα του κράτους της έδρας του ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι κάτοχοι
αυτών των τίτλων σπουδών θεωρούνται ότι διαθέτουν το πιστοποιητικό άριστης γνώσης της ξένης
γλώσσας στην οποία διδάχθηκαν τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών τους.
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2. (i) Η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται από:
α. Το πτυχίο CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του
Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE ή
β. Το πτυχίο ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) της
Ελληνοαμερικανικής ΄Ενωσης ή
γ. Το πτυχίο Certificate in English (Council of Europe Level C1) Level 3 –
Proficient User, του Πανεπιστημίου CENTRAL LANCASHIRE ή
δ. Το πτυχίο TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL
COMMUNICATION (TOEIC) με βαθμολογία από 785 και άνω του EDUCATIONAL TESTING
SERVICE/CHAUNCEY, USA ή
ε. Το πτυχίο CERTIFICATE IN ADVANCED COMMUNICATION του
EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή
στ. Πιστοποίηση «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 ή
ζ. Πιστοποιητικό Business English Certificate-Higher (BEC Higher) από το
University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή
η. Πιστοποίηση «Integrated Skills in English Level 3 του TRINITY COLLEGE
LONDON (Trinity ISE III)» ή
θ. Το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του άρθρου 13 παρ.
19 του Ν. 3149/03 (Α’ 141).
(ii) Η πολύ καλή γνώση της Γαλλικής γλώσσας αποδεικνύεται από:
α. Το πτυχίο DIPLOME D’ETUDES SUPERIEURES (χορηγείτο μέχρι το
1996) ή
β. Το πτυχίο DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) του Γαλλικού
Υπουργείου Παιδείας ή
γ. Το πτυχίο CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE
(SORBONNE I) ή
δ. Το δίπλωμα DALF C1 ή
ε. Το πτυχίο Certificat V.B.L.T. Niveau Operationnel του Πανεπιστημίου της
Γενεύης ή
στ. Το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του άρθρου 13
παρ. 19 του Ν. 3149/03 (Α’ 141).
(iii) Η πολύ καλή γνώση της Γερμανικής γλώσσας αποδεικνύεται από:
α. Το πτυχίο ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) του
Ινστιτούτου Γκαίτε ή
β. Το πτυχίο ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστιτούτου
Γκαίτε ή
γ. Το πτυχίο PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTCΗE (PWD) του Ινστιτούτου
Γκαίτε ή
δ. Το πτυχίο Zertificat V.B.L.T. Selbstandiges Leben του Πανεπιστημίου της
Γενεύης ή
ε. Το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του άρθρου 13 παρ.
19 του Ν. 3149/03 (Α’ 141).
(iv) Η πολύ καλή γνώση της Ιταλικής γλώσσας αποδεικνύεται από:
α. Το πτυχίο DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA του Ιταλικού Ινστιτούτου ή
β. Το πτυχίο CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA
ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) του Πανεπιστημίου της Περούτζια ή .
γ. Το πτυχίο Certificato V.B.L.T. Livello operativo του Πανεπιστημίου της
Γενεύης ή
δ. 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) ή
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ε. Το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του άρθρου 13 παρ.
19 του Ν. 3149/03 (Α’ 141).
(v) Η πολύ καλή γνώση της Ισπανικής γλώσσας αποδεικνύεται από:
α. Το πτυχίο CERTIFICADO ELEMENTAL (E.O.I) (ESCUELAS
OFICIALES DE IDIOMAS) του Ισπανικού Υπουργείου Παιδείας ή
β. Το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του άρθρου 13 παρ.
19 του Ν. 3149/03 (Α’ 141).
3. (i) Η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται από:
α. Το πτυχίο FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του Πανεπιστημίου του
CAMBRIDGE ή
β. Το πτυχίο (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN
ENGLISH του Πανεπιστημίου του MICHIGAN ή
γ. Το πτυχίο TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL
COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογίας από 505 και άνω ή
δ. Το πτυχίο CERTIFICATE IN UPPER INTERMEDIATE του EDEXCEL
INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή
ε. Το πτυχίο Certificate in English (Council of Europe Level Β2) Level 2 –
Independent User, του Πανεπιστημίου CENTRAL LANCASHIRE ή
στ. Πιστοποίηση «International English Language Testing (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 ή
ζ. Πιστοποιητικό Business English Certificate-Vantage (BEC Vantage) από το
University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή
η. Πιστοποίηση «Integrated Skills in English Level 2 του TRINITY COLLEGE
LONDON (Trinity ISE II)» ή
θ. Το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του άρθρου 13 παρ.
19 του Ν. 3149/03 (Α’ 141).
(ii) Η καλή γνώση της Γαλλικής γλώσσας αποδεικνύεται από:
α. Το πτυχίο DELF 1ER DEGRE (UNITES A1,A2,A3,A4) του Γαλλικού
Υπουργείου Παιδείας ή
β. Το πτυχίο CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (χορηγείτο μέχρι το
1996) του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών ή
γ. Το πτυχίο Certificat V.B.L.T. Niveau Social του Πανεπιστημίου της Γενεύης
ή
δ. Το δίπλωμα DELF B2 ή
ε. Το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του άρθρου 13 παρ.
19 του Ν. 3149/03 (Α’ 141).
(iii) Η καλή γνώση της Γερμανικής γλώσσας αποδεικνύεται από:
α. Το πτυχίο ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του
Ινστιτούτου Γκαίτε ή
β. Το πτυχίο Zertificat V.B.L.T. Soziales Leben του Πανεπιστημίου της
Γενεύης ή
γ. Το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του άρθρου 13 παρ.
19 του Ν. 3149/03 (Α’ 141).
(iv) Η καλή γνώση της Ιταλικής γλώσσας αποδεικνύεται από:
α. Το πτυχίο CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA
ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του Πανεπιστημίου της Περούτζια ή
β. Το πτυχίο Certificato V.B.L.T. Livello Sociale του Πανεπιστημίου της
Γενεύης ή
γ. Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. B (έως το 2003) ή
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δ. Το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του άρθρου 13 παρ.
19 του Ν. 3149/03 (Α’ 141).
(v) Η καλή γνώση της Ισπανικής γλώσσας αποδεικνύεται από:
α. Το πτυχίο DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA
(NIVEL INTERMEDIO) ή
β. DIPLOMA DELE BASICO DE ESPANOL του Υπουργείου Παιδείας της
Ισπανίας ή
γ. Το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του άρθρου 13 παρ.
19 του Ν. 3149/03 (Α’ 141).
Επίσης η καλή γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο τίτλο ή πτυχίο σχολείου της
αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.
4. Όπου προαναφέρεται τίτλος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταπτυχιακός τίτλος ή
διδακτορικός τίτλος εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής, αυτοί πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι
από το αρμόδιο όργανο (ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ) και όπου προαναφέρεται τίτλος δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της αλλοδαπής πρέπει να βεβαιώνεται η ισοτιμία του από το Υπουργείο Παιδείας.
Κάθε τίτλος γνώσης ξένης γλώσσας οποιουδήποτε επιπέδου πλην των αναφερομένων στην
περίπτωση 1(vi) της παρούσης παραγράφου υποβάλλεται σε φωτοαντίγραφο θεωρημένο για την
γνησιότητά του είτε από τον εκπρόσωπο του εξεταστικού φορέα στην Ελλάδα (Βρετανικό Συμβούλιο,
Αμερικάνικη Ένωση, Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών και
Θεσσαλονίκης και τα Ινστιτούτα Γκαίτε και Θερβάντες) ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν οργανισμό,
είτε από τον μορφωτικό ακόλουθο της οικείας Πρεσβείας. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει
επιτύχει σε εξετάσεις για λήψη πτυχίου ξένης γλώσσας αλλά δεν έχει παραλάβει το σώμα του πτυχίου,
μέχρι την υποβολή των δικαιολογητικών, μπορεί να καταθέσει σχετική βεβαίωση του εξεταστικού
φορέα (Ελληνοαμερικανική Ένωση, Βρετανικό Συμβούλιο κ.λ.π.) νόμιμα μεταφρασμένη.
Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας, τα ξενόγλωσσα πτυχία και οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών,
πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στα ελληνικά η οποία γίνεται από το
Υπουργείο Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή το
Προξενείο της Ελλάδας στην αλλοδαπή ή δικαιούμενο σε μετάφραση δικηγόρο.
(ι) Όσοι υποψήφιοι δηλώσουν στην αίτησή τους ότι έχουν γνώση Χειρισμού Η/Υ στα
αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου
αυτή 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)
με βάση την διεθνή επί του θέματος πρακτική, ιδίως όσον αφορά τις υποδομές, το λογισμικό, τις
μεθόδους και τη διαδικασία.
Μέχρι σήμερα έχουν πιστοποιηθεί από τον ΟΕΕΚ, με σχετικές πράξεις του, οι παρακάτω φορείς, με
την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία πιστοποίησης:
α) ECDL Ελλάς Α.Ε., (1-2-2006)
β) Vellum Global Educational Services , (22-2-2006)
γ) Infotest (22-2-2006)
δ) ICT Hellas Α.Ε. (22-2-2006)
ε) KEY-CERT (5-4-2006)
στ) ACTA Α.Ε (17-5-2006)
Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι παραπάνω φορείς θα ισχύουν για τρία (3) χρόνια.
Πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους παραπάνω φορείς μέχρι και την
ημερομηνία πιστοποίησης τους από τον ΟΕΕΚ, ισχύουν μέχρι 31.12.2008 (σχετική πράξη ΟΕΕΚ
Γ/30262/10-12-2007). Τα πιστοποιητικά αυτά υπό την παλιά τους ονομασία είναι:
α) ECDL Start – ECDL Core από την εταιρεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY –ΕΠΥ
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β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία
Vellum Global Educational Services)
γ) IC3-MOS από CERTIPORT (Microsoft), εταιρεία Infotest (πρώην TECHNOPLUS) και
δ) BTEC in ICT από LONDON LEARNING ( εταιρεία ICT Hellas Α.Ε.).
2) είτε με τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
ειδικότητας Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται κατωτέρω.
3) είτε με τίτλους σπουδών, πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική
βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα,
υποχρεωτικά ή κατ΄ επιλογή, Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ.

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ – ΜΕΤΑΔ/ΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
-Πληροφορικής
-Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών
-Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών
-Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής
-Επιστήμης Υπολογιστών
-Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων
-Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
-Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών
-Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών
-Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
-Ηλεκτρονικής και Μηχανικού Υπολογιστών
-Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
-Ηλεκτρολόγων Μηχανικού και Μηχανικών Η/Υ
-Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)
-Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων
- Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών
-Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική
-Επιστημών και Πολιτισμού –Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
-Πληροφορικής
-Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
-Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
-Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων
-Βιομηχανικής Πληροφορικής
-Πληροφορικής και Επικοινωνιών
-Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας
-Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών
-Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης
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-Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
-Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
-Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία
-Διαχείρισης Πληροφοριών
ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του
Τομέα Πληροφορικής, ή
β) Πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου:
i) Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής - Δικτύων Η/Υ,
ii) Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του
Ηλεκτρονικού Τομέα,
γ) Απολυτήριος τίτλος:
i) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου,
ii) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου, ή
iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής
Σχολής.
ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών των υποψηφίων ενεργείται από τριμελή Επιτροπή
Αξιωματικών, που ορίζεται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. Η Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό στο
οποίο περιλαμβάνονται αυτοί/ες των οποίων τα δικαιολογητικά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις –
απαιτήσεις της Προκήρυξης και δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Το Πρακτικό αυτό
υποβάλλεται στη ΔΠΟΕΚ Α΄ του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής και σχετική ανακοίνωση αναρτάται στο χώρο ανακοινώσεων του Υπουργείου Εμπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
2. Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις παρουσιάζονται ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ την 14 11-2008 και ώρα 08.00 στην Σχολή Λιμενοφυλάκων (τέρμα Οικονόμου & Ξανθοπουλίδου,
Χατζηκυριάκειο Πειραιάς) για υψομέτρηση ενώπιον της Επιτροπής ελέγχου Δικαιολογητικών και
εφόσον δεν έχουν το απαιτούμενο ύψος αποκλείονται της επιλογής. Η ανωτέρω Επιτροπή συντάσσει
Πρακτικό το οποίο υποβάλλεται έγκαιρα στη ΔΠΟΕΚ Α΄ του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας,
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Σχετική ανακοίνωση όσων απορρίπτονται αναρτάται στον χώρο
ανακοινώσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
3. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι/ες υποβάλλονται σε υγειονομικές εξετάσεις και παραπέμπονται στην
ΑΝΥΕ, η οποία αποφαίνεται για την υγειονομική τους καταλληλότητα. Η υγειονομική εξέταση των
υποψηφίων ενεργείται σύμφωνα με το Π.Δ. 133/02 (Α΄ 109) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. Αν
ο υποψήφιος/α κριθεί ακατάλληλος αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας. Για όσους αποκλείονται
σχετική ανακοίνωση αναρτάται στο χώρο ανακοινώσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας,
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι υποψήφιοι που θα παρουσιαστούν για υγειονομικές εξετάσεις
πρέπει να προσκομίσουν την πρώτη ημέρα της παρουσίασής τους, πρόσφατη ακτινογραφία θώρακα
από Κρατικό Νοσοκομείο με γνωμάτευση αρμόδιου ιατρού. (Στη γνωμάτευση να υπάρχει
φωτογραφία του υποψηφίου, σφραγισμένη από το Νοσοκομείο). Όσοι χρησιμοποιούν γυαλιά να τα
φέρουν μαζί τους. Οι αποφάσεις της ΑΝΥΕ είναι μη αναθεωρήσιμες (ΝΔ 1327/73). Οι υποψήφιοι
καλούνται για τις παραπάνω εξετάσεις σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτάται από τη ΔΠΟΕΚ Α΄
του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στον πίνακα
ανακοινώσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Γρ.
Λαμπράκη 150, Πειραιάς). Σχετικό πρόγραμμα επιδίδεται στους υποψήφιους κατά την υψομέτρηση.
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6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Επιλογής και
Κατάταξης με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ
2. Η αξιολόγηση και ο καθορισμός της σειράς κατάταξης των υποψηφίων γίνεται με
αθροιστική μοριοδότηση που πραγματοποιείται μηχανογραφικά και προσδιορίζεται ως ακολούθως:
α. Δύο χιλιάδες (2000) μόρια για κάθε έναν Μεταπτυχιακό Τίτλο ειδίκευσης (MASTER) της παρ.2,
περ. 2 της παρούσης.
β. Τρείς χιλιάδες (3000) μόρια για κάθε ένα Διδακτορικό Δίπλωμα (DOCTORATE) της παρ.2, περ.
2 της παρούσης.
γ. Από το γενικό βαθμό του πτυχίου των Σχολών Πανεπιστημιακού Τομέα της παρ.2, περ. 1 της
παρούσης, ο οποίος πολλαπλασιάζεται επί τον συντελεστή χίλια (1000).
δ. Στα ανωτέρω μόρια προστίθενται χίλια πεντακόσια (1500) μόρια για κάθε τίτλο σπουδών για
όσους κατέχουν αναγνωρισμένους τίτλους ξένων γλωσσών ΑΡΙΣΤΗΣ γνώσης Αγγλικής, Γαλλικής,
Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής, όπως αναφέρονται στην περίπτωση (θ) της παραγράφου 4 της
παρούσης.
ε. Χίλια (1000) επιπλέον μόρια προστίθενται για κάθε τίτλο σπουδών για όσους κατέχουν
αναγνωρισμένους τίτλους ξένων γλωσσών ΠΟΛΥ ΚΑΛΗΣ γνώσης Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής,
Ιταλικής και Ισπανικής, όπως αναφέρονται στην περίπτωση (θ) της παραγράφου 4 της παρούσης.
στ. Πεντακόσια (500) επιπλέον μόρια προστίθενται για κάθε τίτλο σπουδών για όσους κατέχουν
αναγνωρισμένους τίτλους ξένων γλωσσών ΚΑΛΗΣ γνώσης Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής,
Ιταλικής και Ισπανικής, όπως αναφέρονται στην περίπτωση (θ) της παραγράφου 4 της παρούσης.
ζ. Σε περίπτωση κατοχής τίτλου σπουδών της ίδιας ξένης γλώσσας διαφόρων επιπέδων λαμβάνεται
υπόψη μόνο ο ανώτερος τίτλος ενώ σε περίπτωση κατοχής δύο τίτλων ίδιου επιπέδου της ίδιας ξένης
γλώσσας λαμβάνονται υπόψη τα μόρια μόνο για τον ένα τίτλο.
η. Επίσης προστίθενται χίλια (1000) μόρια σε όσους κατέχουν γνώση χειρισμού Η/Υ όπως
αναφέρεται στην περίπτωση (ι) της παραγράφου 4 της παρούσης.
Η συνολική βαθμολογία ελέγχεται μέχρι χιλιοστού της μονάδας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας
υποψηφίου/ας αυτή ρυθμίζεται με την επιλογή του υποψηφίου/ας που έχει την μεγαλύτερη ηλικία,
σύμφωνα με την ημερομηνία γέννησης. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας θα επιλεχθεί ο/η υποψήφιος/α
που θα συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια από τους προαπαιτούμενους τίτλους σπουδών όπως αυτοί
ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση. Σε περίπτωση μιας νέας ισοβαθμίας θα διεξαχθεί κλήρωση από
την Επιτροπή Επιλογής και Κατάταξης ενώπιον των ισοβαθμούντων υποψηφίων. Η Επιτροπή
Επιλογής και Κατάταξης καταρτίζει τελικούς πίνακες επιλογής όλων των συμμετεχόντων στους
οποίους φαίνονται οι βαθμοί αναλυτικά και ο συνολικός αριθμός μορίων κάθε υποψηφίου.
Ακολούθως συντάσσεται τελικός πίνακας κατατασσόμενων και επιλαχόντων ο οποίος θεωρείται από
τον Αρχηγό Λ.Σ.
7. ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1. Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν καλούνται εγγράφως να παρουσιασθούν σε καθορισμένη
ημερομηνία και τόπο και πρέπει να υποβάλλουν αυτοπροσώπως στη ΔΠΟΕΚ Α΄ του Υπουργείου
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής πριν την κατάταξή τους, τα εξής
δικαιολογητικά:
α. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής του τόπου κατοικίας του υποψηφίου/ας ότι δεν
διώκεται ως φυγόποινος/η ή φυγόδικος/η που να έχει εκδοθεί τρεις (03) μήνες το πολύ πριν από την
ημερομηνία υποβολής.
β. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το
άρθρο 3 παράγραφος 3 του Ν 2690/99, στην οποία οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι δεν διώκονται:
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Ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι για τα προβλεπόμενα στην περίπτωση 1(στ) της παρ. 3 αδικήματα,
από άλλη, εκτός του τόπου κατοικίας τους, Εισαγγελική Αρχή της χώρας και ούτε έχουν παραπεμφθεί
σε δίκη για τα προβλεπόμενα στην περίπτωση 1(στ) της παρ.3 αδικήματα.
γ. Οι υπηρετούντες ήδη στις Ένοπλες Δυνάμεις επιπρόσθετα προσκομίζουν βεβαίωση
της Μονάδας που υπηρετούν στην οποία να αναγράφονται τα στρατολογικά τους στοιχεία.
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί μετά την ημερομηνία έκδοσης της
προκήρυξης του διαγωνισμού και να είναι νομίμως χαρτοσημασμένα.
Το Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ για τους έχοντας εκπληρώσει κανονικά τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή τους ευρισκόμενους νομίμως εκτός στρατεύματος καθώς και το
Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής χρήσης (πρώην ποινικού μητρώου τύπου Α΄) που να
καλύπτει τις προϋποθέσεις της περίπτωσης 1 (στ) της παρ. 3 της παρούσης, αναζητούνται
αυτεπάγγελτα από τη ΔΠΟΕΚ-Α΄ του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής, υποχρεωτικά.
2. Οι επιτυχόντες κατατάσσονται στο Λιμενικό Σώμα με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου
Ειδικότητας Οικονομικού. Με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ διαγράφονται από τον πίνακα επιλεγέντων
οι υποψήφιοι που δεν προσέρχονται προς κατάταξη στην ορισμένη προθεσμία και στη θέση τους
καλούνται οι επόμενοι κατά σειρά του πίνακα επιλαχόντων.
3. Η κατάταξη διενεργείται με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι κατατασσόμενοι αναλαμβάνουν
δεκαετή υποχρέωση παραμονής στο Λιμενικό Σώμα από την ημερομηνία κατάταξής τους.
4. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν κατατάσσονται διατηρούνται στο αρχείο της
Υπηρεσίας για έξι (6) μήνες και μετά καταστρέφονται, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε
φορά για την εκκαθάριση αρχείων εκτός αν υπάρχει εκκρεμής σχετική δίκη ή αίτημα επιστροφής.
8. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Οι κατατασσόμενοι στο Λιμενικό Σώμα Αξιωματικοί Οικονομικοί παρακολουθούν το Σχολείο
Ανθυποπλοιάρχων Λ.Σ. Οικονομικών χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών. Στους
εκπαιδευόμενους παρέχεται ένας (1) μήνας θεωρητικής εκπαίδευσης κυρίως σε θέματα στρατιωτικής
αγωγής, ναυτιλιακής και λιμενικής νομοθεσίας, καθώς και τρίμηνη πρακτική εκπαίδευση. Η
θεωρητική εκπαίδευση περιλαμβάνει και πενθήμερη περίοδο προπαίδευσης, όπου μετά το πέρας
αυτής δίνεται ο προβλεπόμενος όρκος και συντάσσεται το πρωτόκολλο ορκωμοσίας. Η θεωρητική
εκπαίδευση πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της Σχολής Λιμενοφυλάκων και η πρακτική
εκπαίδευση στην Διεύθυνση Οικονομικών υπηρεσιών, στο ΤΑΛΣ, στο ΜΤΝ, στο ΤΑΝ στο
Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά καθώς και σε άλλες Διευθύνσεις-Υπηρεσίες (ΚΕΕΠ, ΔΛΑ, ΔΕΚΝ,
ΔΠΘΠ) που τυχόν θα ορισθούν από το αναλυτικό πρόγραμμα.
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
Αντιναύαρχος Λ.Σ. ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗΣ Θ.
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ
1. Πίνακας Διανομής (φ.2)
2. Υπόδειγμα Αίτησης (φ.3)
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. ΥΕΝΑΝΠ/ Γραφείο Επικοινωνίας και ΜΜΕ (για ευρεία γνωστοποίηση)
2. Κ.Λ/Χ - Λ/Χ - Υ/Χ (Για ευρεία γνωστοποίηση στην περιοχή δικαιοδοσίας τους)
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1. Υπουργείο Εσωτερικών (πρώην ΥΠΕΣΔΔΑ)
α. Γρ. κ. Υπουργού
β. Δ/νση προσλήψεων Προσωπικού
γ. Τμήμα Διαγωνισμών & Επιλογών
δ. Δ/νση Σχέσεων Κράτους-Πολίτη
ε. Διοίκηση Πληροφοριών
στ. Εβδομαδιαία Εφημερίδα «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ»
(Βασ. Σοφίας 15 Τ.Κ. 106 74 Αθήνα)
2. Υπουργείο Εξωτερικών (προκειμένου ενημερωθούν και οι Πρεσβείες και τα Προξενεία της
Ελλάδας στο Εξωτερικό)
3. Υπουργείο Εργασίας Δ/νση Απασχολήσεως
4. Υπουργείο Εθν. Παιδείας & Θρησκευμάτων / Δ/νση Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων/ Τμήμα
Α' Μητροπόλεως 15 Αθήνα
5. Λοιπά Υπουργεία
6. ΑΣΕΠ
7. ΓΕΕΘΑ/ ΔΕΠΑΘΑ Π. Ράλλη 1 Ρουφ
8. ΥΕΘΑ/ Γρ. Δημοσίων Σχέσεων Πανεπιστημίου 9Α
ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ (γρ. Ενημέρωσης Κοινού) Πανεπιστημίου 9α
ΓΕΝ/ΔΝΕ, ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΝΝΑ, ΝΝΠ, ΑΝΥΕ
9. ΥΠ.ΕΣ./ Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ) και Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ)
10.Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ):
α. Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μο Αθηνών
Πανεπιστημίου 30 Τ.Κ 106 79
β. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Πολυτεχνική Σχολή)
γ. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πατησίων 76 ΤΚ 104 34
δ. Πάντειο Παν/μιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών Λεωφ. Συγγρού 136 ΤΚ 176 71
Καλλιθέα
ε. Πανεπιστήμιο Πειραιά - Καραολή & Δημητρίου 80 ΤΚ 185 32
στ.Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών Εγνατία 156 ΤΚ 540 04
Θεσ/νίκη
ζ. Πανεπιστήμιο Πατρών Πανεπιστημιούπολη ΤΚ 26110 Πάτρα
η. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Δομπόλη 30 ΤΚ 451 10 Ιωάννινα
θ. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
ι. Πανεπιστήμιο Κρήτης
ια. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μιχαλών 8 Χίος ΤΚ 821 00
ιβ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πεδίον Άρεως ΤΚ 383 34 Βόλος
ιγ.Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
ιδ. Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας
ιε. Πανεπιστήμιο Κύπρου
11. Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Ε.Ν.
12. Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Ε.Ν.
13.Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)
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14. Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών:
Στρατού:
Χαρ. Τρικούπη 180, Αθήνα
Ναυτικού:
Παπαρηγοπούλου 2, Αθήνα
Αεροπορίας: Χαλκοκονδύλη 80, Αθήνα
Λιμενικού:
Ζαίμη 19, 185 38 Πειραιάς.
Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος : Νοταρά 88
Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος : Νοταρά 88
15. Κέντρο Διοικητικών Πληροφοριών, Μιχαλακοπούλου 80 - Αθήνα
16. Διευθύνσεις - Υπηρεσίες ΥΕΝΑΝΠ
17. Επαρχεία: Καλύμνου, Κω, Καρπάθου, Λήμνου, Άνδρου, Θήρας, Μήλου, Κυθήρων, Νάξου,
Λαγκαδά.
18. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε), 3ης Σεπτεμβρίου 36 Τ.Κ. 104 32 Αθήνα.
19. Περιφερειακά Τμήματα Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (μέσω Ο.Ε.Ε.)
20. Περιφερειακές Διοικήσεις Λιμενικού Σώματος
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γρ. κ. Υπουργού (υ.τ.α)
2. Γρ. κ. Υφυπουργού (υ.τ.α)
3. Γρ. κ. Γ.Γ. (υ.τ.α)
4. Γρ. κ. Γ.Γ.Λ.Λ.Π (υ.τ.α)
5. Γρ. κ. Α/ΛΣ
6. Γρ. κ. Α΄ Υ/ΛΣ
7. Γρ. κ. Β΄ Υ/ΛΣ
8. Γρ. κ. Β΄ Υ/ΛΣ
9. Γρ. κ. Γενικού Επιθεωρητού Λ.Σ.
10. Γρ. κ.κ. Ε/ΛΣ-ΑΔΝΑ/ΛΣ-ΕΒΑ/ΛΣ-ΕΝΑ/ΛΣ-ΕΔΕΙΝ/ΛΣ-Εποπτών Κλάδων
11. Γρ. κ.κ. Διευθυντών Κλάδων
12.ΥΕΝΑΝΠ/ΔΠΛΣ-Α΄ (Γρ.Αξ/κών)
13.ΥΕΝΑΝΠ/ΔΟΥ/Τμήμα Προϋπολογισμού.
14. ΥΕΝΑΝΠ/ΔΟΥ/Γρ. Ιματισμού-Διαχείρισης-Χρηματικού-Προϋπολογισμού.
15. Λοιπές Δ/νσεις- Υπηρεσίες ΥΕΝΑΝΠ- ΓΕΠΟ
16. ΥΕΝΑΝΠ/Γρ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
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