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ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ. ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ο.Ε.Κ. 
ΤΜΗΜΑ Α΄  
 
Ταχ. Διεύθυνση  : Υψηλάντου 109  
Ταχ. Κώδικας     : 185 32 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Τηλέφωνο           : 210 4191546 

Πειραιάς        21-11- 2006 
Αριθ. Πρωτ: 1212.3/12/06 
 
 
 
ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού 
Σώματος (ανδρών - γυναικών) Έτους 2006» 
 

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 
 1. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 6 του Ν. 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα του 
Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Α΄ 311). 
 2. Τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2916/2001 «Διάρθρωση της ανώτατης 
εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής» (Α΄ 114). 
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και 
λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (Α΄ 102), σε 
συνδυασμό με την αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/5482/28-03-2005 απόφαση (Β΄ 400) και την αριθ. 
92605οικ/21-09-2005 απόφαση (Β΄ 1334). 
 4. Το Ν.3328/2005 «Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών 
και Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 80). 
 5. Το Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του 
δημόσιου τομέα» (Α΄ 39) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 347/2003 (Α΄ 315), με το Π.Δ. 
44/2005 (Α΄ 63) και το Π.Δ. 116/2006 (Α΄ 115). 
 6. Τις διατάξεις του Ν. 2009/1992 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 18). 
 7. Τη διάταξη της παρ. 23 του άρθρου 6 του Ν. 3027/2002 «Ρύθμιση θεμάτων 
Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 152). 
 8. Τις διατάξεις του Ν. 3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις» 
(Α΄ 75) 
 9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98). 
 10. Την αριθ. 1211.2/09/06/26-10-2006 Απόφαση ΥΕΝ «Προσόντα, προϋποθέσεις και 
τρόπος εισαγωγής στην Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών ΛΣ» (Β΄ 1652). 
 11. Την αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 18/418/3959/05-09-2006 Απόφαση της Επιτροπής του 
άρθρου 2 παρ. 1 της αριθ. 55/11-11-98 Π.Υ.Σ. (Α΄ 252), η οποία διαβιβάστηκε με το αριθ. 
πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.18/17755/06-09-2006 έγγραφο ΥΠΕΣΔΔΑ. 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 

1. Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα σαράντα επτά (47) 
συνολικά δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. Από αυτούς ποσοστό 70%, δηλαδή τριάντα τρεις 
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(33) δόκιμοι θα προέρχονται από ιδιώτες (άνδρες-γυναίκες) και ποσοστό 30%, δηλαδή 
δεκατέσσερις (14) από μονίμους εν ενεργεία Λιμενοφύλακες (άνδρες-γυναίκες). 
 
 
2. ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
 α. Από τις παραπάνω θέσεις ποσοστό 10% θα είναι από τις ακόλουθες 
(ευεργετούμενες) κατηγορίες: 
  i. Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων. 
  ii. Γονείς τριών τέκνων και τα τέκνα τους. Την ιδιότητα αυτή αποκτούν (άρθρο 
3, Ν. 3454/06): 
γονέας ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή 
διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου 
γεννηθέντων τα οποία είναι: άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της 
ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και 
τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 
εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και στα τέκνα αυτών όπου αυτό προβλέπεται. Στα 
τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά 
τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης. 
  iii. Τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου καθώς και αναπήρων ή θυμάτων 
ειρηνικής περιόδου του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος που είναι στην ενέργεια ή έχει 
συνταξιοδοτηθεί για το λόγο αυτό. 
  iv. Τα τέκνα των αναγνωρισμένων, ως αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
 β) Η χρήση του δικαιώματος για εισαγωγή στις παραγωγικές Σχολές του Λ.Σ., από 
αυτούς που υπάγονται σε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες, πραγματοποιείται για μια και μόνο 
Σχολή. Αν κάποιος έχει εισαχθεί με το δικαίωμα αυτό σε μια παραγωγική Σχολή του Λ.Σ. δεν 
δικαιούται να κάνει χρήση του ίδιου δικαιώματος για την εισαγωγή του στη Σχολή Δοκίμων 
Υπαξιωματικών Λ.Σ. 
 γ) Δικαίωμα εισαγωγής στη Σχολή δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ., χωρίς διαγωνισμό, 
έχει ένα τέκνο αποβιώσαντος στρατιωτικού Λ.Σ. κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας 
ή εξ αιτίας αυτής, ανάλογα με τα προσόντα του, ανεξαρτήτως βαθμολογίας τίτλου σπουδών 
και μέχρι ηλικίας τριάντα ετών και εφόσον δεν ασκήθηκε το δικαίωμα αυτό από τον γονέα. 
 
 

Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ 
 

Οι θέσεις των τριάντα τριών (33) ιδιωτών αναλύονται ως κατωτέρω: 
Τα δύο τρίτα του αριθμού των ανωτέρω θέσεων δηλαδή είκοσι δύο (22) πρέπει να 
προέρχονται από πτυχιούχους Ιδρυμάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης (ΙΑΕ) και Ακαδημιών 
Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ ή πρώην ΑΔΣΕΝ), ενώ το ένα τρίτο δηλαδή έντεκα (11) από 
κατόχους απολυτηρίου τίτλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ). 
 
3. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 
 
 1. Κάλυψη θέσεων από πτυχιούχους ΙΑΕ – ΑΕΝ. 
Υποψήφιοι δόκιμοι Υπαξιωματικοί Λ.Σ. πτυχιούχοι Ιδρυμάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης (ΙΑΕ) 
και Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) καταλαμβάνουν 22 θέσεις. 
Οι ανωτέρω θέσεις κατανέμονται ως κατωτέρω: 
  α) Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακού Τομέα (Πανεπιστημιακών & Πολυτεχνικών 
Σχολών) (θέσεις 5) ΚΩΔ. 100. 
  β) Πτυχιούχοι Τεχνολογικού Τομέα (θέσεις 8) ΚΩΔ. 200. 
  γ) Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού/ Πλοιάρχων (θέσεις 7) ΚΩΔ. 310. 
  δ) Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού/ Μηχανικών (θέσεις 2) ΚΩΔ. 320.  
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 2. Κάλυψη θέσεων από κατόχους απολυτήριου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Υποψήφιοι δόκιμοι Υπαξιωματικοί Λ.Σ. κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (τύπου Λυκείου) καταλαμβάνουν 11 θέσεις. 
Οι ανωτέρω θέσεις καλύπτονται από κατόχους απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου ή Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου ή Τεχνικού  Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου 
Β΄ Κύκλου (ΤΕΕ Β΄ Κύκλου)) ως κατωτέρω: 
  α) Γενική Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (θέσεις 7) ΚΩΔ. 410. 
  β) Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Κατηγορία Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων 
Δυνάμεων (θέσεις 4) ΚΩΔ. 441 (Καταδρομέας, Αλεξιπτωτιστής, Πεζοναύτης, 
Καταστροφέας). 
 3. α) Σε περίπτωση που αριθμός θέσεων μιας κατηγορίας από τις προκηρυχθείσες δεν 
καλύπτεται ούτε από τους επιλαχόντες της κατηγορίας αυτής, τότε οι θέσεις αυτές 
συμπληρώνονται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ ως ακολούθως: 
  i. Κενές θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακού τομέα συμπληρώνονται από 
Πτυχιούχους Τεχνολογικού τομέα. Εάν ο αριθμός των κενών θέσεων εξακολουθεί να μην 
καλύπτεται συμπληρώνεται από Διπλωματούχους Α.Ε.Ν (Πλοιάρχων – Μηχανικών) ανάλογα 
με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 
  ii. Κενές θέσεις κατηγορίας Τεχνολογικού τομέα συμπληρώνονται από 
πτυχιούχους Πανεπιστημιακού τομέα. Εάν ο αριθμός των κενών θέσεων εξακολουθεί να μην 
καλύπτεται συμπληρώνεται από Διπλωματούχους Α.Ε.Ν (Πλοιάρχων – Μηχανικών) ανάλογα 
με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 
  iii. Κενές θέσεις κατηγορίας Α.Ε.Ν (Πλοιάρχων ή Μηχανικών) 
συμπληρώνονται από διπλωματούχους Α.Ε.Ν της άλλης κατηγορίας, π.χ κενές θέσεις 
Πλοιάρχων συμπληρώνονται από διπλωματούχους Μηχανικούς και αντίστροφα. Εάν 
υπάρχουν κενές θέσεις και στις δύο κατηγορίες, δηλαδή και στους Πλοιάρχους και στους 
Μηχανικούς αυτές συμπληρώνονται από πτυχιούχους Τεχνολογικού τομέα. Εάν και πάλι δεν 
καλύπτονται οι θέσεις συμπληρώνονται από πτυχιούχους Πανεπιστημιακού Τομέα. 
  iv. Κενές θέσεις μιας ή περισσοτέρων ειδικοτήτων της παραγράφου 3.2 της 
παρούσης μπορούν να συμπληρωθούν από υποψήφιους λοιπών κατηγοριών και ειδικοτήτων 
αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε περίπτωση που δεν καλύπτονται, 
συμπληρώνονται κατά σειρά από διπλωματούχους ΑΕΝ και πτυχιούχους ΙΑΕ ανάλογα με τις 
υπηρεσιακές ανάγκες. 
 β) Η κατά την προηγούμενη παράγραφο συμπλήρωση κενών θέσεων διενεργείται από 
τους πίνακες των επιλαχόντων κάθε κατηγορίας κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. 
 γ) Αν το ποσοστό θέσεων που αντιστοιχεί στις κατηγορίες της παραγράφου 3.1 της 
παρούσης, δηλαδή τα δύο τρίτα (2/3) των προκηρυσσομένων θέσεων εξ ιδιωτών, δεν 
καλύπτεται από υποψηφίους των κατηγοριών αυτών, τότε οι θέσεις συμπληρώνονται από 
κατόχους απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που μνημονεύονται στις 
κατηγορίες της παραγράφου 3.2 της παρούσης ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 
 δ) Σε περίπτωση που τελικά δεν είναι δυνατή η κάλυψη του προβλεπόμενου ποσοστού 
των προκηρυσσομένων θέσεων δοκίμων Υπαξιωματικών προερχομένων από ιδιώτες, οι κενές 
θέσεις θα καλυφθούν από την αντίστοιχη κατηγορία εκ Λιμενοφυλάκων, εφαρμοζομένων 
αναλόγως των διατάξεων της παραγράφου 3.3.(α) της παρούσης. 
 ε) Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό σε μόνο μία 
κατηγορία – ειδικότητα από τις αναφερόμενες στην προκήρυξη. 
 στ) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι απολυτήριοι τίτλοι Λυκείου των υποψηφίων, 
πρέπει να είναι τριετούς φοίτησης ή τετραετούς για τα εσπερινά λύκεια, σύμφωνα με την 
παράγραφο 5 του άρθρου 6 του Ν. 1566/85. 
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4. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
 
Οι υποψήφιοι/ες για τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ πρέπει να έχουν τα ακόλουθα 
προσόντα: 
 α) Να είναι Έλληνες πολίτες, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων ή Δημοτολόγια της 
χώρας, και να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας κατά την ημερομηνία λήξης 
υποβολής των δικαιολογητικών και να μην έχουν υπερβεί το 32ο έτος κατά την 31η 
Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας του διαγωνισμού (δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 01-01-
1974 μέχρι και 28-12-1985) 
 β) Να είναι κάτοχοι: 
- πτυχίου Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΙΑΕ) και Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού 
(ΑΕΝ ή πρώην ΑΔΣΕΝ) ή 
- απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (τύπου Λυκείου) της ημεδαπής ή άλλου ισότιμου 
τίτλου σχολών της αλλοδαπής, με ελάχιστο όριο γενικού βαθμού απολυτηρίου για την 
περίπτωση (α) της παραγράφου 3.2. της παρούσης το δεκαέξι (16) και ειδικότερα για την 
περίπτωση β της ίδιας παραγράφου ελάχιστο όριο βαθμού απολυτηρίου το δεκατρία (13). 
Γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλων σπουδών των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της 
αλλοδαπής αναγνωρισμένων από το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνωρίσεως Τίτλων 
Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ) ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ) ή τον 
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π). 
 γ) Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70μ. και οι γυναίκες 
τουλάχιστον 1,68μ. αμφότεροι χωρίς υποδήματα. 
 δ) Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, που διαπιστώνονται από την αρμόδια 
υγειονομική επιτροπή κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 133/02 (Α΄ 109) για τη 
σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών των Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού 
Ναυτικού. 
 ε) Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. 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). 
 στ) Οι υποψήφιοι πρέπει: 
  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 μην έχουν καταδικαστεί για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης οποιουδήποτε 
άλλου εγκλήματος από δόλο σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών. 
  iv) Nα μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων έστω και αν έχει 
λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση τους. 
  v) Να μη τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) 
είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), είτε υπό συνδυασμό των δύο 
προηγουμένων. 
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. 
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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. 
Τα προσόντα και η έλλειψη κωλυμάτων των υποψηφίων πρέπει να συντρέχουν κατά την 
ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών. 
 
 
5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
 
 1. Όσοι/ες έχουν τα προσόντα των παραγράφων 3 και 4 της παρούσης και επιθυμούν 
να καταταγούν ως Δόκιμοι Υπαξιωματικοί Λ.Σ. υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
  α) Αίτηση συμμετοχής (σύμφωνα με συνημμένο υπόδειγμα I). 
  β) Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου. 
  γ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητάς τους (2 όψεις). 
  δ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών: 
- οι προερχόμενοι από ΙΑΕ, ΑΕΝ ή πρώην ΑΔΣΕΝ επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του 
αντίστοιχου πτυχίου ή του σχετικού πιστοποιητικού σπουδών ή σχετικής βεβαίωσης των 
οικείων σχολών ΙΑΕ και ΑΕΝ ή πρώην ΑΔΣΕΝ στα οποία να αναγράφεται ο γενικός βαθμός 
του πτυχίου (οι πτυχιούχοι της Ανωτάτης Εκπαίδευσης Αλλοδαπής αντίστοιχο επικυρωμένο 
φωτοαντίγραφο του αναγνωρισμένου τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΙΤΕ ή το ΔΟΑΤΑΠ, 
συνοδευόμενο από επίσημη βεβαίωση του ιδίου Κέντρου για την αντιστοιχία του βαθμού). 
Γίνεται δεκτό, μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών και πιστοποιητικό 
ή βεβαίωση στα οποία να αναγράφεται ο γενικός βαθμός πτυχίου από τη Γραμματεία της 
οικείας σχολής ότι ο υποψήφιος έχει επιτύχει στα προβλεπόμενα μαθήματα και έχει 
ολοκληρώσει τις σπουδές του. 
- οι προερχόμενοι από δευτεροβάθμια εκπαίδευση επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του 
αντίστοιχου απολυτήριου τίτλου ή αποδεικτικού απολύσεως. Προκειμένου για τίτλους 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής μη τεχνικής ή μη επαγγελματικής εκπαίδευσης, 
βεβαίωση αντιστοιχίας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και για τίτλους τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης αλλοδαπής πράξη 
ισοτιμίας και κατάταξης της Επιτροπής ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.). Για όλους τους τίτλους Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της αλλοδαπής βεβαίωση αναγωγής της βαθμολογίας τους στην εικοσάβαθμη 
κλίμακα των αντίστοιχων ή ισότιμων ελληνικών τίτλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.  

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

στ) Οι υποψήφιοι που ανήκουν στις Ειδικές Κατηγορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 της παρούσης, εφόσον δηλώνουν ότι επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού 
ευεργετήματος καθώς και τα ακόλουθα, κατά περίπτωση συμπληρωματικά δικαιολογητικά. 

  1. Πολύτεκνοι και τα τέκνα τους: Πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων 
Ελλάδος. 

  2. Γονείς τριών τέκνων και τα τέκνα τους: Πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης του δήμου ή της κοινότητας, που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η 
συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την κατά νόμο κτήση της ιδιότητας του τρίτεκνου γονέα ή 
τέκνου τρίτεκνης οικογένειας (άρθρο 3, Ν. 3454/06). 
Εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται επιπλέον: 
    α) Σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις 
εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης, 
πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω αναπηρία. 
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    β) Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας του ιδίου του 
υποψηφίου ή τέκνου ή αδελφού του, ανάλογα με την περίπτωση, βεβαίωση αναγνωρισμένης 
τριτοβάθμιας σχολής πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής από την οποία να προκύπτει το χρονικό 
διάστημα σπουδών. 
    γ) Σε περίπτωση που ο ίδιος ο υποψήφιος ή τέκνο ή αδελφός του, 
ανάλογα με την περίπτωση, διανύει την στρατιωτική του θητεία, βεβαίωση των αρμόδιων 
αρχών. 
     δ) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του 
γάμου των γονέων υποψηφίων ή διαζύγιο ή διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή 
περισσότερα από τα τέκνα έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους, ο γονέας που 
συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία 
(επικυρωμένα αντίγραφα των δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων) από τα οποία να 
αποδεικνύεται ότι έχει αποκτήσει ή διατηρεί την γονική μέριμνα και επιμέλεια των ως άνω 
τέκνων. 
   3. Τα τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου καθώς και αναπήρων ή 
θυμάτων  ειρηνικής περιόδου του προσωπικού Λ.Σ. που είναι στην ενέργεια ή έχει 
συνταξιοδοτηθεί για το λόγο αυτό: 
    (i) Βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ότι η 
οικογένεια του υποψηφίου συνταξιοδοτείται για τον ανωτέρω λόγο ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του συνταξιοδοτούμενου, στην οποία αναφέρεται ο αριθμός, η 
χρονολογία έκδοσης και το όργανο που εξέδωσε την πράξη συνταξιοδότησης, μαζί με το 
απόκομμα της επιταγής καταβολής της σύνταξης κατά τον τελευταίο, πριν από την υποβολή 
της δήλωσης, μήνα. 
    (ii) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την 
οικογενειακή τους κατάσταση ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86. 
   4. Τα τέκνα αναγνωρισμένων, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας 
νομοθεσίας ως αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης: 
    (i) Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Εφέδρων Πολεμιστών 
Αναπήρων, Θυμάτων και Αγωνιστών (ΔΕΠΑΘΑ) ή οικείας Νομαρχίας ότι ο πατέρας ή η 
μητέρα του υποψηφίου έχει αναγνωριστεί ως αγωνιστής Εθνικής Αντίστασης. 
    (ii) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την 
οικογενειακή τους κατάσταση ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86. 
   5. Τέκνο αποβιώσαντος στρατιωτικού Λ.Σ. κατά την εκτέλεση 
διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας αυτής: 
    (i) Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου 
Εμπορικής Ναυτιλίας ή βεβαίωση της Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους. 
    (ii) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την 
οικογενειακή του κατάσταση ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86. 
  ζ) Όσοι υποψήφιοι δηλώσουν στην αίτησή τους ότι έχουν τίτλους ξένης 
γλώσσας επιπέδου άριστου, πολύ καλού και καλού, υποβάλλουν τους αντίστοιχους τίτλους ως 
κατωτέρω: 
   Α.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 IN PROFICIENT 
COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή 
    δ. Το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του Ν. 
2740/99 (Α΄ 186) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 
(Α΄141) ή 
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    ε. Το πτυχίο 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 7,5 και άνω ή 
    στ. Το πτυχίο CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH 
του UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE ή 
    ζ. 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. 
   ii) Η άριστη γνώση της Γαλλικής γλώσσας αποδεικνύεται από: 
    α. Το πιστοποιητικό DALF ή 
    β. Το πτυχίο DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE 
FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώματος ήταν 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 άλλων Πανεπιστημίων δημόσιου χαρακτήρα ή  
    ε. Το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του Ν. 
2740/99 (Α΄ 186) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 
(Α΄141) ή 
   iii) Η άριστη γνώση της Γερμανικής γλώσσας αποδεικνύεται από: 
    α. Το πτυχίο GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM 
(GDS) του Πανεπιστημίου LUDWIG MAXIMILLIAN του Μονάχου ή 
    β. Το πτυχίο KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM 
(KDS) του Πανεπιστημίου LUDWIG MAXIMILLIAN του Μονάχου ή 
    γ. Το πτυχίο Zertificat V.B.L.T. Professionnales leben του 
Πανεπιστημίου της Γενεύης ή άλλων Πανεπιστημίων δημόσιου χαρακτήρα ή 
    δ. Το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του Ν. 
2740/99 (Α΄ 186) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 
(Α΄141). 
   iv) Η άριστη γνώση της Ιταλικής γλώσσας αποδεικνύεται από: 
    α. Το πτυχίο DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E 
CULTURA ITALIANA ή 
    β. Το πτυχίο DIPLOMA DI TRADUTTORE ή 
    γ. Το πτυχίο DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA 
ή 
    δ. Το πτυχίο CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA 
LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του Πανεπιστημίου της Περούτζια ή 
    ε. Το πτυχίο DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI 
TRADUTTORE ή 
    στ. Το πτυχίο Certificato V.B.L.T. Livello professionale του 
Πανεπιστημίου της Γενεύης ή άλλων Πανεπιστημίων δημοσίου χαρακτήρα ή 
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    ζ. Το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του Ν. 
2740/99 (Α΄ 186) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 
(Α΄141). 
   v) Η άριστη γνώση της Ισπανικής γλώσσας αποδεικνύεται από: 
    α. Το πτυχίο DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL 
(DELE) ή 
    β. Το πτυχίο DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA 
EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR) του Υπουργείου Παιδείας της Ισπανίας (Ministry of 
education) ή 
    γ. Το πτυχίο CERTIFICADO SURERIOR (E.O.I) (ESCUELAS 
OFICIALES DE IDIOMAS) του Υπουργείου Παιδείας της Ισπανίας (Ministry of education) ή 
άλλων Πανεπιστημίων δημοσίου χαρακτήρα ή 
    δ. Το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του Ν. 
2740/99 (Α΄ 186) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 
(Α΄141). 
   vi) Η άριστη γνώση της Ρωσικής γλώσσας αποδεικνύεται από: 
    α. Το πτυχίο PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ДИПЛОМ «ПУШКИН» 
(Ινστιτούτο Πούσκιν Αθηνών) ή 
    β. Το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του Ν. 
2740/99 (Α΄ 186) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 
(Α΄141). 
   vii) Επίσης, η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται από την 
κατοχή των εξής τίτλων: 
    α. Πτυχίο Ξένης γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων 
γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών 
της αλλοδαπής. 
    β. Πτυχίο, προπτυχιακό, ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό 
δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής. 
    γ. Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση 
τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. 
Όπου προαναφέρονται τίτλοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταπτυχιακοί τίτλοι ή διδακτορικοί 
τίτλοι εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής, αυτοί πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το 
αρμόδιο όργανο (ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ). Οι υπό στοιχείο (γ) τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής 
θα πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής 
βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή από την αρμόδια 
Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
   Β.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 Ένωσης ή 
    γ.Το πτυχίο TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL 
COMMUNICATION (TOEIC) με βαθμολογία από 785 και άνω ή 
    δ. Το πτυχίο CERTIFICATE IN ADVANCED 
COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή 
    ε. Το πτυχίο 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  
    στ. Το πτυχίο Business English Certificate-Higher (BEC Higher) 
από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή 
    ζ. Το πτυχίο Certicate in English (Council of Europe Level C1) 
Level 3 – Proficient User, του Πανεπιστημίου Central Lancashire ή 
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    η. Το πτυχίο Integrated Skills in English Level 3 του TRINITY 
COLLEGE LONDON (Trinity ISE III) ή 
    θ. Το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του Ν. 
2740/99 (Α΄ 186) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 
(Α΄141). 
   ii) Η πολύ καλή γνώση της Γαλλικής γλώσσας αποδεικνύεται από: 
    α. Το πτυχίο DIPLOME D’ ETUDES SUPERIEURES (DES) 
(χορηγείτο μέχρι το 1996) ή 
    β. Το πτυχίο DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή 
    γ. Το πτυχίο CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE 
FRANCAISE (SORBONNE I) ή 
    δ. Το πτυχίο 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 
Ν. 2740/99 (Α΄ 186) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 
(Α΄141). 
   iii) Η πολύ καλή γνώση της Γερμανικής γλώσσας αποδεικνύεται από: 
    α. Το πτυχίο ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του 
Ινστιτούτου Γκαίτε ή 
    β. Το πτυχίο ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZOP) 
του Ινστιτούτου Γκαίτε ή  
    γ. Το πτυχίο PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCE (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 Ν. 
2740/99 (Α΄ 186) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 
(Α΄141). 
   iv) Η πολύ καλή γνώση της Ιταλικής γλώσσας αποδεικνύεται από: 
    α. Το πτυχίο DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA 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. Με 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 
    ε. Το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του Ν. 
2740/99 (Α΄ 186) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 
(Α΄141). 
   iv) Η πολύ καλή γνώση της Ισπανικής γλώσσας αποδεικνύεται από:
    α. Το πτυχίο CERTIFICADO ELEMENTAL (E.O.I) 
(ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS) ή 
    β. Το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του Ν. 
2740/99 (Α΄ 186) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 
(Α΄141). 
   v) Η πολύ καλή γνώση της Ρωσικής γλώσσας αποδεικνύεται από: 
    α. Το πτυχίο PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОCTПОΡΟΓΟΒЬІЙ 
YΡΟΒΕΗЬ (Ινστιτούτο Πούσκιν Αθηνών) ή 
    β. Το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του Ν. 
2740/99 (Α΄ 186) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 
(Α΄141). 
   Γ.i) Η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται από: 
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    α. Το πτυχίο FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) 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) με βαθμολογία από 505 και άνω ή 
    δ. Το πτυχίο CERTIFICATE IN UPPER INTERMEDIATE 
COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή 
    ε. Το πτυχίο INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE 
TESTING SYSTEM (IELTS) από το UNIVERSITY OF CAMBRIDGE LOCAL 
EXAMINATIONS SYNDICATE (UCLES)-The British Council-IDP EDUCATION 
AUSTRALIA IELTS AUSTRALIA με βαθμολογία από 4,5 εώς 5,5 ή 
    στ. Το πτυχίο Business English Certificate- Vantage (BEC 
Vantage) University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή 
    ζ. Το πτυχίο Integrated Skills in English Level 2 του TRINITY 
COLLEGE LONDON (Trinity ISE II) ή 
    η. Το πτυχίο Certicate in English (Council of Europe Level Β2) 
Level 2 – Independent User, του Πανεπιστημίου Central Lancashire ή 
    θ. Το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του Ν. 
2740/99 (Α΄ 186) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003 (Α΄ 
141). 

  ii) Η καλή γνώση της Γαλλικής γλώσσας αποδεικνύεται από: 
    α. Το πτυχίο DELF 1ER DEGRE (UNITES A1,A2,A3,A4) ή 
    β. Το πτυχίο CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE 
(χορηγείτο μέχρι το 1996) του Γαλλικού Ινστιτούτου ή 
    γ. Το πτυχίο DELF B2 ή 
    δ. Το πτυχίο Certificat V.B.L.T. Niveau Social του 
Πανεπιστημίου της Γενεύης ή 
    ε. Το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του Ν. 
2740/99 (Α΄ 186) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003 (Α΄ 
141). 
   iii) Η καλή γνώση της Γερμανικής γλώσσας αποδεικνύεται από: 
    α. Το πτυχίο Zertificat V.B.L.T. Soziales leben του 
Πανεπιστημίου της Γενεύης ή 
    β. Το πτυχίο ZERTIFICAT DEUTSCH FUR DEN BERUF 
(ZDfB) του Ινστιτούτου Γκαίτε ή 
    γ. Το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του Ν. 
2740/99 (Α΄ 186) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003 (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 
   δ. Το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του Ν. 

2740/99 (Α΄ 186) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003 (Α΄ 
141). 

  v) Η καλή γνώση της Ισπανικής γλώσσας αποδεικνύεται από: 
   α. Το πτυχίο DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA 

EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO) ή 
   β. Το πτυχίο DIPLOMA INTERMEDIO DE ESPANOL [πρώην 

DIPLOMA DELE BASICO DE ESPANOL του Υπουργείου Παιδείας της Ισπανίας (Ministry 
of education)] ή 
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   γ. Το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του Ν. 
2740/99 (Α΄ 186) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003 (Α΄ 
141). 

vi) Η καλή γνώση της Ρωσικής γνώσης αποδεικνύεται από: 
   α. Το πτυχίο PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОΡΟΓΟΒЬІЙ YΡΟΒΕΗЬ 

(Ινστιτούτο Πούσκιν Αθηνών) ή 
   β. Το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του Ν. 

2740/99 (Α΄ 186) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003 (Α΄ 
141). 
Επίσης η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο τίτλο ή πτυχίο 
σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς 
τουλάχιστον φοίτησης. 
Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 
στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφραση όλων των πιστοποιητικών - τίτλων σπουδών 
ξένων γλωσσών στα ελληνικά 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. 
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. 
Κάθε τίτλος γνώσης ξένης γλώσσας οποιουδήποτε επιπέδου πλην των αναφερομένων στην 
παρ. 5.1. (ζ) Α. (vii) της παρούσης αυτού υποβάλλεται σε φωτοαντίγραφο θεωρημένο για την 
γνησιότητά του είτε από τον εκπρόσωπο του εξεταστικού φορέα στην Ελλάδα (Βρετανικό 
Συμβούλιο, Ελληνοαμερικανική Ένωση, Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, Ιταλικό Μορφωτικό 
Ινστιτούτο Αθηνών και Θεσσαλονίκης και τα Ινστιτούτα Γκαίτε, Θερβάντες και Πούσκιν) 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. 
  η) Οι υποψήφιοι Ειδικότητας ΑΕΝ Πλοίαρχοι ή Μηχανικοί Α΄, Β΄ και Γ΄ 
Τάξης, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο διπλώματος. 
  θ) Όσοι υποψήφιοι δηλώσουν στην αίτηση τους ότι έχουν γνώση Χειρισμού 
Η/Υ στα αντικείμενα (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) 
υπηρεσιών διαδικτύου, αυτή αποδεικνύεται ως εξής: 
   Α. 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 τη διεθνή επί του θέματος πρακτική, ιδίως 
όσον αφορά τις υποδομές, το λογισμικό, τις μεθόδους και τη διαδικασία. 
Μέχρι σήμερα έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ, με σχετικές πράξεις του, οι παρακάτω 
φορείς: 
    i) ECDL Ελλάς Α.Ε. 
    ii) Vellum Global Educational Services 
    iii) Infotest 
    iv) ICT Hellas Α.Ε. 
    v) KEY-CERT 
    vi) ACTA Α.Ε. 
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 Ο.Ε.Ε.Κ, ισχύουν μέχρι 31.12.2007. Τα πιστοποιητικά 
αυτά υπό την παλιά τους ονομασία είναι: 
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    i) ECDL Start – ECDL Core από την εταιρεία ECDL-GREEK 
COMPUTER SOCIETY –ΕΠΥ 
    ii) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF 
CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum Global Educational Services) 
    iii) IC3-MOS από CERTIPORT (Microsoft), εταιρεία Infotest 
(πρώην TECHNOPLUS) και 
    iv) BTEC in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ICT 
Hellas Α.Ε.) 
   Β. είτε με τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί 
αναφέρονται κατωτέρω. 
   Γ. 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. 
   Δ. είτε με δίπλωμα Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού (Γ΄ τάξης) και 
πτυχίο ΑΕΝ. 

 
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 Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ 
- Πληροφορικής (Ε.Α.Π) 
-Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων 
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. 
 
  ι) Όσοι υπηρέτησαν στις Ένοπλες Δυνάμεις και απολύθηκαν ως Έφεδροι 
Αξιωματικοί – Ανθυπασπιστές ή Αρχιλοχίες – Επιλοχίες – Λοχίες ή Δεκανείς να 
προσκομίσουν αντίστοιχο πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄. Οι υποψήφιοι 
στην κατηγορία Ειδικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων να προσκομίσουν αντίστοιχο 
πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ από το οποίο να προκύπτει ότι 
υπηρέτησαν στις Ε.Δ. μέχρι την απόλυσή τους με την ειδικότητα αυτή.  
  ια) Για όσους ανήκουν στις Ειδικές Δυνάμεις εκ των Ενόπλων Δυνάμεων 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, ότι έχουν λάβει γνώση ότι θα φοιτήσουν σε 
Ειδικά Σχολεία και θα υπηρετήσουν σε Υπηρεσίες της Ειδικότητάς τους τουλάχιστον επί 
πενταετία εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέψουν. 
  ιβ) Οι υποψήφιοι κάτοχοι διπλώματος Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας 
Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ επικυρωμένο φωτοαντίγραφο διπλώματος. 

2. Όπου απαιτείται η υποβολή πολλών υπεύθυνων δηλώσεων του άρθρου 8 του 
ν.1599/1986 για βεβαίωση γεγονότων ή καταστάσεων, κατά τα ανωτέρω, είναι δυνατό οι 
δηλώσεις αυτές να περιληφθούν σωρευτικά σ’ ένα έντυπο δήλωσης του νόμου αυτού. 

Η Υπηρεσία θα πραγματοποιήσει επαλήθευση της γνησιότητας όλων των 
δικαιολογητικών των εισαγομένων στη Σχολή. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι 
χρησιμοποιήθηκαν πλαστά ή αναληθή δικαιολογητικά οι υποψήφιοι θα διαγράφονται από τον 
πίνακα εισαγομένων ή αν έχουν εισαχθεί θα αποβάλλονται. Η αποδεδειγμένη υποβολή 
αναληθών ή πλαστών δικαιολογητικών επιφέρει και ποινικές κυρώσεις στον υποβάλλοντα. 

 
 

6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
 
 1. Τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν αυτοπροσώπως και σε καμία περίπτωση 
ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο μέχρι και την 28-12-2006: 
  α) Στα πλησιέστερα στον τόπο διαμονής του υποψήφιου Κεντρικά 
Λιμεναρχεία (Πλην Κ.Λ. Πειραιά) ή Λιμεναρχεία ή Υπολιμεναρχεία της Χώρας ή 
  β) Στη Σχολή Λιμενοφυλάκων (Τέρμα Οικονόμου & Ξανθοπουλίδου, 
Χατζηκυριάκειο, Πειραιάς). 
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Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πλήρη γιατί δεν θα γίνει καμία 
ειδοποίηση ή αλληλογραφία με τους υποψηφίους για τη συμπλήρωσή τους. 
 2. Η Λιμενική Αρχή που δέχεται τα δικαιολογητικά προβαίνει στη σύσταση τριμελούς 
επιτροπής που συγκροτείται με ημερήσια διαταγή του Λιμενάρχη και εκτελεί τα εξής: 
  α) Ελέγχει τα δικαιολογητικά για την εμπρόθεσμη υποβολή τους και την 
πληρότητά τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης. 
  β) Μετράει το ανάστημα του κάθε υποψηφίου και συντάσσει σχετική βεβαίωση 
την οποία επισυνάπτει στα δικαιολογητικά. 
  γ) Επιστρέφει, με σχετικό έγγραφο, τα δικαιολογητικά στους υποψηφίους, που 
δεν είναι σύμφωνα με την προκήρυξη, πλην αυτών που συνέταξε η Υπηρεσία, αιτιολογώντας 
τους λόγους για τους οποίους αυτά δεν γίνονται δεκτά. Ειδικά σε περίπτωση έγγραφης 
αμφισβήτησης της υψομέτρησης από υποψήφιο, η Λιμενική Αρχή διαβιβάζει στο 
ΥΕΝ/ΔΠΟΕΚ Α΄ τα δικαιολογητικά, μαζί με τη βεβαίωση που συνέταξε για το ανάστημα του 
υποψηφίου. Η Υπηρεσία αυτή (ΥΕΝ/ΔΠΟΕΚ Α΄) παραπέμπει όσους υποβάλλουν έγγραφη 
αμφισβήτηση υψομέτρησης στην Επιτροπή Αθλητικής Δοκιμασίας η οποία και αποφαίνεται 
οριστικά και στη συνέχεια συντάσσεται πρακτικό από αυτήν. Σχετική ανακοίνωση 
συντάσσεται από ΥΕΝ/ΔΠΟΕΚ Α΄ και αναρτάται στο χώρο ανακοινώσεων του ΥΕΝ. 
  δ) Υποβάλλει τις αιτήσεις με συνημμένα τα δικαιολογητικά στην Επιτροπή 
Παραλαβής δικαιολογητικών και υψομέτρησης που εδρεύει στη Σχολή Λιμενοφυλάκων 
(επισημαίνεται ότι οι αμφισβητήσεις υψομέτρησης με τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο 
ΥΕΝ/ΔΠΟΕΚ Α΄). 
 3. Με Απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ., συγκροτείται τριμελής επιτροπή Παραλαβής 
δικαιολογητικών και υψομέτρησης αποτελούμενη από Αξιωματικούς Λ.Σ., έργο της οποίας 
είναι: 
  α) η παραλαβή και ο έλεγχος όλων των αιτήσεων (με συνημμένα τα 
δικαιολογητικά) που υποβάλλονται στη Σχολή Λ/Φ. 
  β) η υψομέτρηση των υποψηφίων που υποβάλλουν τις αιτήσεις (με συνημμένα 
τα δικαιολογητικά) τους στη Σχολή Λ/Φ. Σε περίπτωση έγγραφης αμφισβήτησης υψομέτρησης 
από υποψήφιο ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 6.2 (γ) της παρούσης. 
  γ) η παραλαβή των δικαιολογητικών που αποστέλλονται από τις Λιμενικές 
Αρχές. 
  δ) Η παράδοση όλων των αιτήσεων και δικαιολογητικών στην Επιτροπή/ές 
Τελικού Ελέγχου. 
 4. Με Απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. συγκροτείται τριμελής/εις επιτροπή/ές Τελικού 
Ελέγχου (ανάλογα με το πλήθος των αιτήσεων) αποτελούμενες από Αξιωματικούς Λ.Σ. οι 
οποίες διενεργούν τον τελικό έλεγχο των δικαιολογητικών όλων των υποψηφίων. Πίνακας 
αυτών που αποκλείονται αναρτάται στο χώρο ανακοινώσεων του ΥΕΝ. 
 5. Κατόπιν της μηχανογραφικής καταχώρισης των αιτήσεων ακολουθεί αντιπαραβολή 
των μηχανογραφικών καταστάσεων με τις αιτήσεις των υποψηφίων από την Επιτροπή/ές 
Τελικού Ελέγχου για την επιβεβαίωση της ακρίβειας των εισαχθέντων στοιχείων. 
 
 
7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 
 1. Η αξιολόγηση και ο καθορισμός της σειράς κατάταξης των υποψηφίων από ιδιώτες 
πτυχιούχους Ιδρυμάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης και ΑΕΝ ή πρώην ΑΔΣΕΝ πραγματοποιείται 
μηχανογραφικά ανά κατηγορία - ειδικότητα και προσδιορίζεται από το Γενικό βαθμό του 
πτυχίου τους, ο οποίος πολλαπλασιάζεται επί τον συντελεστή χίλια (1000) και ελέγχεται μέχρι 
χιλιοστού της μονάδας. 
 2. Η αξιολόγηση και ο καθορισμός της σειράς κατάταξης των υποψηφίων ιδιωτών 
αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιείται μηχανογραφικά και 
προσδιορίζεται από τον Γενικό βαθμό του Απολυτηρίου Τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ο οποίος πολλαπλασιάζεται επί τον συντελεστή χίλια (1000) και ελέγχεται μέχρι χιλιοστού της 
μονάδας. 
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 3. α) Στα ανωτέρω μόρια των παραγράφων 1 και 2 προστίθενται τρεις χιλιάδες (3000) 
μόρια για κάθε τίτλο σπουδών για όσους κατέχουν αναγνωρισμένους τίτλους ξένων γλωσσών 
ΑΡΙΣΤΗΣ γνώσης Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Ρωσικής όπως 
αναφέρονται στην παράγραφο 5.1(ζ)Α. της παρούσης. Δύο χιλιάδες πεντακόσια (2500) μόρια 
προστίθενται για κάθε τίτλο σπουδών για όσους κατέχουν αναγνωρισμένους τίτλους ξένων 
γλωσσών ΠΟΛΥ ΚΑΛΗΣ γνώσης Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και 
Ρωσικής όπως αναφέρονται στην παράγραφο 5.1(ζ)Β. της παρούσης και δύο χιλιάδες (2000) 
μόρια προστίθενται για κάθε τίτλο σπουδών για όσους κατέχουν αναγνωρισμένους τίτλους 
ξένων γλωσσών ΚΑΛΗΣ γνώσης Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και 
Ρωσικής όπως αναφέρονται στην παράγραφο 5.1(ζ)Γ. της παρούσης. 
  β) Επίσης προστίθενται χίλια πεντακόσια (1500) μόρια σε όσους κατέχουν 
γνώση χειρισμού Η/Υ όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5.1.(θ) της παρούσης. 
  γ) Όσοι συμμετέχουν ως απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και είναι 
κάτοχοι διπλώματος επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ 
λαμβάνουν επιπλέον χίλια (1000) μόρια. 
  δ) Σε περίπτωση κατοχής τίτλου σπουδών της ίδιας ξένης γλώσσας διαφόρων 
επιπέδων λαμβάνεται υπόψη μόνο ο ανώτερος τίτλος ενώ σε περίπτωση κατοχής δύο τίτλων 
ιδίου επιπέδου της ίδιας ξένης γλώσσας λαμβάνονται υπόψη τα μόρια μόνο για τον έναν τίτλο. 
  ε) Όσοι είναι κάτοχοι διπλώματος Πλοιάρχου ή Μηχανικού Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ 
Τάξεως προέλευσης ΑΕΝ ή πρώην ΑΔΣΕΝ και συμμετέχουν ως υποψήφιοι στις κατηγορίες 
ΑΕΝ/ Πλοιάρχων ή ΑΕΝ/ Μηχανικών λαμβάνουν επιπλέον δύο χιλιάδες (2000) μόρια, χίλια 
(1000) μόρια και πεντακόσια (500) μόρια αντίστοιχα. 
  στ) Σε όσους υπηρέτησαν ως Έφεδροι Αξιωματικοί – Ανθ/στές ή Αρχιλοχίες – 
Επιλοχίες – Λοχίες ή ως Δεκανείς, και στους αντίστοιχους αυτών βαθμούς των Ενόπλων 
Δυνάμεων, προστίθεται επιπλέον αριθμός μορίων ως εξής: 
Έφεδροι Αξιωματικοί – Ανθ/στές 2000 μόρια 
Αρχιλοχίες – Επιλοχίες – Λοχίες 1000 μόρια 
Δεκανείς 500 μόρια. 
  ζ) Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων της παρ. 7.1 της παρούσης επιλέγεται 
ο/η υποψήφιος/α που έχει το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου και σε περίπτωση ισοβαθμίας 
υποψηφίων της παρ. 7.2 της παρούσης επιλέγεται ο/η υποψήφιος/α που έχει το μεγαλύτερο 
βαθμό απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται 
ο/η υποψήφιος/α που έχει την μεγαλύτερη ηλικία, σύμφωνα με την ημερομηνία γέννησης. Σε 
περίπτωση και νέας ισοβαθμίας θα διεξαχθεί κλήρωση από την Επιτροπή κατάταξης ενώπιον 
των ισοβαθμούντων υποψηφίων. 
 4. Για την επιλογή συγκροτείται, από τον Αρχηγό Λ.Σ. τριμελής Επιτροπή Κατάταξης 
αποτελούμενη από Αξιωματικούς Λ.Σ. Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί ο νεότερος των 
Αξιωματικών. Η Επιτροπή Κατάταξης καταρτίζει τελικούς πίνακες επιλογής κατά ειδικότητες 
όλων των συμμετεχόντων στους οποίους φαίνονται αναλυτικά τα μόρια καθώς και ο 
συνολικός αριθμός μορίων κάθε υποψηφίου. 
 5. Από την Επιτροπή Κατάταξης καλείται και από τις πρώτες κατά σειρά θέσεις 
επιτυχίας κάθε μίας από τις υπάρχουσες περιπτώσεις, αριθμός υποψηφίων αυξημένος μέχρι και 
100% του αριθμού των προκηρυσσομένων θέσεων για κάθε κατηγορία - ειδικότητα για να 
υποβληθούν σε Υγειονομικές Εξετάσεις, για παραπομπή στην Ανώτατη Υγειονομική 
Επιτροπή (ΑΝΥΕ) και για αθλητική δοκιμασία και κολύμβηση. 
Ο Πίνακας καλουμένων αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του ΥΕΝ. Οι Λιμενικές Αρχές 
ενημερώνονται για όσους υποψήφιους υπέβαλαν σ΄ αυτές δικαιολογητικά για να αναρτήσουν 
σχετική ανακοίνωση για ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 
Σε περίπτωση που μετά την εφαρμογή της επομένης παραγράφου ο αριθμός των υποψηφίων 
δεν επαρκεί για την κάλυψη των προκηρυσσομένων θέσεων, καλείται εκ νέου για την 
εφαρμογή της παραγράφου αυτής και κατά σειρά, συμπληρωματικός αριθμός υποψηφίων, 
διπλάσιος του προς κάλυψη κενού αριθμού. Προσκλήσεις επιλαχόντων κατά την ανωτέρω 
διαδικασία μπορούν να γίνουν μέσα σε τριάντα ημέρες από την ημερομηνία κατάταξης. 
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8. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ 
 
 1. Για το πρόγραμμα της υγειονομικής εξέτασης, τον τόπο και το χρόνο παρουσίασης 
καθώς και για τον τόπο, χρόνο και το πρόγραμμα αθλητικών δοκιμασιών οι υποψήφιοι/ες 
ενημερώνονται, με δική τους ευθύνη, από τη Λιμενική Αρχή που υπέβαλλαν τα 
δικαιολογητικά τους ή από το ΥΕΝ (ΥΕΝ/ΔΠΟΕΚ Α΄). Σχετική ανακοίνωση αναρτάται 
στον πίνακα ανακοινώσεων του ΥΕΝ (Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς) αμέσως μετά την έκδοση 
του Πίνακα καλουμένων. 
 2. Η υγειονομική εξέταση διενεργείται από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή 
σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τη σωματική ικανότητα των υποψηφίων 
των Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών του Π.Ν. (ΠΔ 133/02, Α΄ 109). Οι υποψήφιοι/ες 
υποβάλλονται σε υγειονομικές εξετάσεις και παραπέμπονται στην ΑΝΥΕ, η οποία 
αποφαίνεται για την υγειονομική τους καταλληλότητα. Αν ο/η υποψήφιος/α κριθεί 
ακατάλληλος/η αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας. Οι υποψήφιοι/ες 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 οράσεως να τα φέρουν μαζί τους. Οι αποφάσεις 
της ΑΝΥΕ είναι μη αναθεωρήσιμες (ΝΔ 1327/73). 
 3. Πίνακας με τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων που αποκλείσθηκαν από την ΑΝΥΕ 
αναρτάται στο χώρο ανακοινώσεων του ΥΕΝ. 
 4. Όσοι/ες κριθούν κατάλληλοι/ες υποβάλλονται στην συνέχεια σε αθλητικές 
δοκιμασίες από την Επιτροπή Αθλητικής Δοκιμασίας, η οποία είναι τριμελής, αποτελείται από 
Αξιωματικούς Λ.Σ. και συγκροτείται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. 
 5. Οι υποψήφιοι άνδρες και γυναίκες εξετάζονται στην κολύμβηση, σε απόσταση 50 
μέτρων σε χρόνο ενός (1) λεπτού και τριάντα (30) δευτερολέπτων. Όσοι κολυμπούν την 
απόσταση αυτή σε χρόνο μεγαλύτερο ή αδυνατούν να κολυμπήσουν θεωρούνται ότι απέτυχαν 
και αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι υποβάλλονται στα 
εξής αγωνίσματα και υποχρεούνται να επιτύχουν τα ελάχιστα όρια επίδοσης σε τέσσερα από 
τα πέντε: 
  α) Άλμα σε μήκος με φόρα 3,60 μ.(τρεις προσπάθειες). 

 β) Άλμα σε ύψος με φόρα 1,05μ. (τρεις προσπάθειες). 
  γ) Δρόμος 800 μέτρων σε χρόνο 3 λεπτών και 30 δευτερολέπτων (μία 
προσπάθεια). 
  δ) Δρόμος 100 μέτρων σε χρόνο 16 δευτερολέπτων (μία προσπάθεια). 
  ε) Ρίψη σφαίρας βάρους 7,260 κιλών σε απόσταση τουλάχιστον 4 μέτρων, ως 
μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες). 
Οι υποψήφιοι άνδρες από ιδιώτες που συμμετέχουν στις ειδικότητες Ειδικών Δυνάμεων εκ των 
Ενόπλων Δυνάμεων αντί των παραπάνω αγωνισμάτων υποβάλλονται στα παρακάτω 
αγωνίσματα και υποχρεούνται να επιτύχουν τα ελάχιστα όρια σε όλα με μία προσπάθεια μόνο: 
  α) Έλξεις σε μονόζυγο συνεχείς 5 τουλάχιστον 
  β) Κάμψεις χειρών επί του εδάφους συνεχείς 15 τουλάχιστον 
  γ) Κάμψεις κοιλιακών από εδραία θέση συνεχείς 20 τουλάχιστον 

 δ) Δρόμος ημιαντοχής απόστασης 2000μ. σε 12 πρώτα λεπτά 
 ε) Δρόμος ταχύτητας απόστασης 100 μ. σε 16 δεύτερα λεπτά 
στ) Κολύμβηση επιφάνειας απόστασης 50 μ. σε 1 πρώτο λεπτό. 

 6. Μετά το πέρας της αθλητικής δοκιμασίας συντάσσεται από την επιτροπή πρακτικό, 
το οποίο υποβάλλεται στο ΥΕΝ/ΔΠΟΕΚ Α΄ με τα ονόματα των υποψηφίων που 
αποκλείσθηκαν στην αθλητική δοκιμασία. Πίνακας με τα ονοματεπώνυμα των 
αποκλεισθέντων υποψηφίων αναρτάται στο χώρο ανακοινώσεων του ΥΕΝ. Ενστάσεις για τα 
αποτελέσματα της αθλητικής δοκιμασίας και κολύμβησης δεν γίνονται δεκτές. 
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 7. Οι υποψήφιοι που θα αποτύχουν ή θα διακόψουν ή δεν θα παρουσιασθούν στην 
διαδικασία των υγειονομικών και αθλητικών δοκιμασιών σύμφωνα με το πρόγραμμα δεν 
συνεχίζουν και θεωρούνται ότι απέτυχαν. 
 8. Μετά το πέρας των παραπάνω διαδικασιών η Επιτροπή Κατάταξης προβαίνει στη 
σύνταξη των τελικών πινάκων επιτυχόντων και επιλαχόντων οι οποίοι θεωρούνται από τον 
Αρχηγό Λ.Σ. και αναρτώνται στο χώρο ανακοινώσεων του ΥΕΝ. 
 
 

Β. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ 
 

Οι θέσεις των δεκατεσσάρων (14) υποψηφίων προερχομένων εκ Λιμενοφυλάκων αναλύονται 
ως κατωτέρω: 
Τα δύο τρίτα του αριθμού των ανωτέρω θέσεων δηλαδή εννέα (9) πρέπει να προέρχονται από 
πτυχιούχους Ιδρυμάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης (ΙΑΕ) και Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού 
(ΑΕΝ ή πρώην ΑΔΣΕΝ), ενώ το ένα τρίτο δηλαδή πέντε (5) από κατόχους απολυτηρίου 
τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ). 
 
9. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 
 1. Κάλυψη θέσεων από πτυχιούχους ΙΑΕ-ΑΕΝ 
Υποψήφιοι δόκιμοι Υπαξιωματικοί Λ.Σ. πτυχιούχοι Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΙΑΕ) 
και Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) καταλαμβάνουν 9 θέσεις. Οι ανωτέρω θέσεις 
κατανέμονται ως κατωτέρω: 
  α) Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακού Τομέα (θέσεις 2)    ΚΩΔ. 100. 
  β) Πτυχιούχοι Τεχνολογικού Τομέα (θέσεις 5)   ΚΩΔ. 200. 
  γ) Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (θέσεις 2)   ΚΩΔ. 300. 
 2. Κάλυψη θέσεων από κατόχους απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
Υποψήφιοι δόκιμοι Υπαξιωματικοί Λ.Σ. κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (τύπου Λυκείου) καταλαμβάνουν πέντε (5) θέσεις (Γενική Κατηγορία 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΚΩΔ 410) και καλύπτονται από κατόχους απολυτηρίου 
Ενιαίου Λυκείου ή Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού εκπαιδευτηρίου Β΄ Κύκλου (ΤΕΕ Β΄ 
Κύκλου). 
 3. α) Σε περίπτωση που αριθμός θέσεων μίας ειδικότητας που αντιστοιχεί στους 
πτυχιούχους ΙΑΕ και ΑΕΝ δεν καλύπτεται, αυτός θα συμπληρώνεται με την διαδικασία που 
προβλέπεται στην παρ. 3.3 της παρούσης όσον αφορά τους πτυχιούχους ΙΑΕ και ΑΕΝ 
αντίστοιχα και σε περίπτωση μη συμπλήρωσης από αποφοίτους της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. 
  β) Η κατά την προηγούμενη παράγραφο συμπλήρωση κενών θέσεων 
διενεργείται από τους πίνακες των επιλαχόντων κάθε κατηγορίας κατά φθίνουσα σειρά 
βαθμολογίας. 
  γ) Σε περίπτωση που τελικά δεν είναι δυνατή η κάλυψη του προβλεπόμενου 
ποσοστού των προκηρυσσομένων θέσεων δοκίμων Υπαξιωματικών ΛΣ (30 %), προερχομένων 
από Λιμενοφύλακες, οι κενές θέσεις θα καλυφθούν από την αντίστοιχη κατηγορία εξ ιδιωτών, 
εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων της παραγράφου 3.3 της παρούσης. 
  δ) Οι υποψήφιοι/ες εκ Λιμενοφυλάκων έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο 
διαγωνισμό σε μόνο μία κατηγορία-ειδικότητα από τις αναφερόμενες στην προκήρυξη. 
  ε) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι απολυτήριοι τίτλοι Λυκείου των 
υποψηφίων, πρέπει να είναι τριετούς φοίτησης ή τετραετούς για τα εσπερινά λύκεια, σύμφωνα 
με την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του Ν. 1566/85. 
 4. Οι ανωτέρω πτυχιούχοι ΙΑΕ, ΑΕΝ και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πρέπει να 
έχουν και τα ακόλουθα προσόντα: 
  α) Να μην έχουν συμπληρώσει το 32ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31 
Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας του διαγωνισμού (δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 01-01-
1974 και μετά). 
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  β) Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. και οι 
γυναίκες τουλάχιστον 1,68 μ. αμφότεροι χωρίς υποδήματα. 
  γ) Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, που διαπιστώνονται από την 
αρμόδια υγειονομική επιτροπή κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2002 (Α΄ 
109) για τη σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών των Μονίμων Υπαξιωματικών του 
Πολεμικού Ναυτικού. 
  δ) Στις Εκθέσεις Αξιολόγησης όλης της σταδιοδρομίας τους να λαμβάνουν 
χαρακτηρισμό ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ (8,5 και άνω με το παλαιό σύστημα). 
  ε) Να μην έχουν καταδικασθεί για τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4(στ) 
ποινικά αδικήματα καθώς και για εγκλήματα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. 

στ) Κατά την υπηρεσία τους στο Λιμενικό Σώμα ως μόνιμοι Λ/Φ δεν θα έχουν 
τιμωρηθεί με πειθαρχική ποινή περιορισμού συνολικά πάνω από 20 ημέρες ή με ποινή 
φυλάκισης. 

  ζ) Να έχουν συμπληρώσει ένα (01) έτος ευδόκιμης υπηρεσίας εκτός των 
πτυχιούχων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. 
 5. Ειδικότερα οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει 
επιπλέον να έχουν: 
  α) Απολυτήριο τίτλο με ελάχιστο όριο γενικού βαθμού δεκατέσσερα (14). 
  β) Βαθμό αποφοίτησης από τη Σχολή Λ/Φ από 150 και άνω. 
 
 
10. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
 
 1. Όσοι/ες έχουν τα προσόντα της παραγράφου 9 της παρούσης και επιθυμούν να 
καταταγούν ως Δόκιμοι Υπαξιωματικοί Λ.Σ, πρέπει να υποβάλλουν αυτοπροσώπως στις κατά 
τόπους Λιμενικές Αρχές (Πλην Κ.Λ. Πειραιά) ή στη Σχολή Λιμενοφυλάκων μέχρι την 28-12-
2006, τα εξής δικαιολογητικά: 
  α) Αίτηση συμμετοχής (σύμφωνα με συνημμένο Υπόδειγμα II). 
  β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Υπηρεσιακού Δελτίου Ταυτότητας (δύο 
όψεις). 
  γ) Δύο (02) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου. 
  δ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών: 
- οι προερχόμενοι από ΙΑΕ, ΑΕΝ επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αντίστοιχου πτυχίου ή 
σχετικής βεβαίωσης ή πιστοποιητικού στα οποία να αναγράφεται ο γενικός βαθμός του 
πτυχίου (Οι πτυχιούχοι της Ανώτατης Εκπαίδευσης της Αλλοδαπής, φωτοαντίγραφο 
αντίστοιχου αναγνωρισμένου τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΙΤΕ ή το ΔΟΑΤΑΠ, 
συνοδευόμενο από επίσημη βεβαίωση του ιδίου Κέντρου για την αντιστοιχία του βαθμού). 
Γίνεται δεκτό, μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών και πιστοποιητικό 
ή βεβαίωση από την Γραμματεία της οικείας Σχολής ότι ο υποψήφιος έχει επιτύχει στα 
προβλεπόμενα μαθήματα και έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του. 
- οι προερχόμενοι από δευτεροβάθμια εκπαίδευση αντίστοιχο απολυτήριο τίτλο ή αποδεικτικό 
απολύσεως. Προκειμένου για τίτλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής μη 
τεχνικής ή μη επαγγελματικής εκπαίδευσης, βεβαίωση αντιστοιχίας από τις αρμόδιες 
Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και για τίτλους τεχνικής και 
επαγγελματικής εκπαίδευσης αλλοδαπής πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της Επιτροπής 
ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.). Για 
όλους τους τίτλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής βεβαίωση αναγωγής της 
βαθμολογίας τους στην εικοσάβαθμη κλίμακα των αντίστοιχων ή ισότιμων ελληνικών τίτλων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων. 
  ε) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι έχουν όλα τα 
προσόντα που αναφέρονται στην προκήρυξη, καθώς και ότι τα αναφερόμενα στην αίτησή τους 
στοιχεία είναι αληθή. Στην ίδια δήλωση αναφέρουν αν υπάγονται σε ευεργετική διάταξη και 
αν επιθυμούν να κάνουν χρήση του συγκεκριμένου ευεργετήματος. 
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  στ) Οι υποψήφιοι που ανήκουν στις Ειδικές Κατηγορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 της παρούσης, εφόσον δηλώνουν ότι επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού 
ευεργετήματος, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν άσκησαν το δικαίωμα 
αυτό για την εισαγωγή τους στη Σχολή Λ/Φ καθώς και τα δικαιολογητικά κατά περίπτωση 
όπως περιγράφονται στην παράγραφο 5.1.(στ) της παρούσης. 
  ζ) Όσοι υποψήφιοι δηλώσουν στην αίτησή τους ότι έχουν τίτλους ξένης 
γλώσσας επιπέδου αρίστου, πολύ καλού και καλού, υποβάλλουν τους αντίστοιχους τίτλους 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παρ. 5.1(ζ) της παρούσης. 
  η) Όσοι υποψήφιοι δηλώσουν γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (i) 
επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου, αυτή 
αποδεικνύεται με τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην παρ.5.1(θ) της παρούσης. 
  θ) Βεβαιώσεις από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΕΝ (ΔΠΛΣ, ΔΕΜΕΜ κτλ), 
στις οποίες θα βεβαιώνεται κατά περίπτωση ότι ο υποψήφιος έχει τα προσόντα των 
παραγράφων 9 και 11 της παρούσης. 
  ι) Οι υποψήφιοι στην κατηγορία ΑΕΝ Πλοίαρχοι ή Μηχανικοί Α΄, Β΄ και Γ΄ 
Τάξης επικυρωμένο φωτοαντίγραφο διπλώματος. 
  ια) Οι υποψήφιοι κάτοχοι διπλώματος Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας 
Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο διπλώματος. 
 2. Για την υποβολή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών ισχύουν τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 6 της παρούσης. 
 
 
11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 
 1. Η αξιολόγηση και ο καθορισμός της σειράς κατάταξης των υποψηφίων 
προερχομένων εκ Λ/Φ πτυχιούχων Ιδρυμάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης και ΑΕΝ ή πρώην 
ΑΔΣΕΝ πραγματοποιείται μηχανογραφικά και προσδιορίζεται από το γενικό βαθμό του 
πτυχίου τους, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή χίλια (1000) και ελέγχεται μέχρι 
χιλιοστού της μονάδας. 
Στη συνέχεια προστίθεται ανάλογα και τα αντίστοιχα μόρια ξένων γλωσσών και γνώσης 
χειρισμού Η/Υ όπως αναφέρονται ειδικότερα στην παρ. 7.3α, β και δ της παρούσης. 
 2. Η αξιολόγηση και ο καθορισμός της σειράς κατάταξης των υποψηφίων 
προερχομένων εκ Λιμενοφυλάκων κατόχων απολυτηρίου τίτλου Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης προσδιορίζεται ως εξής: 
Στο Γενικό βαθμό του απολυτήριου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ο οποίος 
πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή χίλια (1000) προστίθεται ο βαθμός αποφοίτησης από τη 
Σχολή Λιμενοφυλάκων πολλαπλασιαζόμενος με τον συντελεστή εκατό (100). Στο ανωτέρω 
γενικό σύνολο προστίθενται επιπλέον τα μόρια των ξένων γλωσσών και γνώσης χειρισμού 
Η/Υ ως ειδικότερα ορίζονται στην παρ. 7.3α, β και δ της παρούσης. Πλέον αυτού προστίθενται 
και χίλια (1000) μόρια για τους κατόχους διπλώματος επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας 
επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ. 
 3. Όσοι είναι κάτοχοι διπλώματος Πλοιάρχου ή Μηχανικού Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ Τάξεως 
προέλευσης ΑΕΝ ή πρώην ΑΔΣΕΝ και συμμετέχουν ως υποψήφιοι στην κατηγορία ΑΕΝ 
λαμβάνουν επιπλέον δύο χιλιάδες (2000) μόρια, χίλια (1000) μόρια και πεντακόσια (500) 
μόρια αντίστοιχα. 
 4. Ανεξάρτητα της κατηγορίας που προέρχονται προστίθενται επιπλέον 250 μόρια για 
το πρώτο εξάμηνο και 40 μόρια για κάθε επί πλέον πλήρη μήνα υπηρεσίας σε όσους 
Λιμενοφύλακες έχουν υπηρετήσει: 
  α) σε Πλωτά του Λιμενικού Σώματος ή 
  β) σε Ειδικές Μονάδες Λ.Σ. ή σε ελικόπτερα έρευνας Διάσωσης και εφόσον: 
   i) έχουν αποφοιτήσει από το Σχολείο Ειδικών Αποστολών του Λ.Σ. 
(Σ.Ε.Α.Λ.Σ) ή 
   ii) από το Σχολείο Υποβρυχίων Καταστροφέων του Π.Ν. ή 
   iii) είναι κάτοχοι πτυχίου τεχνικού ή μέλους πληρώματος αεροσκάφους 
ή ελικοπτέρου. 
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 5. Ανεξάρτητα της κατηγορίας που προέρχονται προστίθενται επιπλέον πενήντα (50) 
μόρια για κάθε μήνα υπηρεσίας από την ονομασία τους ως Λιμενοφύλακες. 
 6. Οι εκ Λιμενοφυλάκων υποψήφιοι υποβάλλονται σε υγειονομικές εξετάσεις και 
αθλητικές δοκιμασίες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 της παρούσης. 
Για την επιλογή τους αρμόδια είναι η τριμελής Επιτροπή Κατάταξης η οποία ορίζεται στην 
παρ. 7.4 της παρούσης και η οποία καταρτίζει τελικούς πίνακες επιλογής κατά ειδικότητες 
όλων των συμμετεχόντων στους οποίους φαίνονται αναλυτικά τα μόρια καθώς και ο 
συνολικός αριθμός μορίων του κάθε υποψηφίου. Μετά το πέρας των υγειονομικών εξετάσεων 
και των αθλητικών δοκιμασιών καταρτίζει τελικούς πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων που 
θεωρούνται από τον Αρχηγό Λ.Σ. και αναρτώνται στο χώρο ανακοινώσεων του ΥΕΝ. 
 7. Για περιπτώσεις ισοβαθμίας ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 7.3.(ζ) της 
παρούσης ενώ για τη διαδικασία επιλογής των καλουμένων ισχύουν τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 7.5 της παρούσης. 
 
 

Γ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
 

12. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ (Ιδιωτών – Λιμενοφυλάκων) 
 1. Με Διαταγή του Αρχηγού Λ.Σ. καθορίζεται η ημερομηνία παρουσίασης και 
κατάταξης στη Σχολή για την έναρξη της Εκπαίδευσης. 
 2. Οι επιτυχόντες ιδιώτες ενημερώνονται με προσωπικά τηλεγραφήματα για τον τόπο 
και την ημερομηνία παρουσίασης τους καθώς και τα επιπλέον δικαιολογητικά που οφείλουν 
να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο ΥΕΝ/ΔΠΟΕΚ Α΄ πριν την ημερομηνία κατάταξής τους τα 
οποία είναι τα ακόλουθα: 
  α. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής του τόπου κατοικίας του/της 
υποψηφίου/ας ότι δεν διώκεται ως φυγόποινος/η ή φυγόδικος/η σε ισχύ. Επιπλέον με υπεύθυνη 
δήλωση του Ν. 1599/86, οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι, φυγόδικοι 
για τα προβλεπόμενα στην παρ. 4(στ) της παρούσης αδικήματα από άλλη, εκτός του τόπου 
κατοικίας τους, Εισαγγελική Αρχή της χώρας και ούτε έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για τα 
προβλεπόμενα στην παρ. 4(στ) της παρούσης αδικήματα. 
  β. Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης Τύπου Α΄ (προκειμένου περί 
ανδρών) πρόσφατης ημερομηνίας έκδοσης, στο οποίο να φαίνεται ότι ο υποψήφιος έχει 
εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. 
  γ. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής χρήσης (πρώην ποινικού 
μητρώου τύπου Α΄), που να καλύπτει τις προϋποθέσεις της παρ. 4(στ) της παρούσης. 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί μετά την ημερομηνία έκδοσης του 
διαγωνισμού και να είναι νομίμως χαρτοσημασμένα. 
Το Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ και το Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου 
Δικαστικής χρήσης (πρώην ποινικού μητρώου τύπου Α΄) αναζητούνται από το ΥΕΝ/ΔΠΟΕΚ 
Α΄ εφόσον ο υποψήφιος το επιθυμεί. 
 3. Οι επιτυχόντες εκ Λιμενοφυλάκων ενημερώνονται με σηματική διαταγή ενυπόγραφα 
μέσω των Υπηρεσιών τους και προσκομίζουν τα υπό στοιχεία α και γ της παρούσης 
παραγράφου καθώς επίσης και πιστοποιητικό της Εισαγγελίας του Ναυτοδικείου. Το 
Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής χρήσης (πρώην ποινικού μητρώου τύπου Α΄) 
αναζητείται από το ΥΕΝ/ΔΠΟΕΚ Α΄ εφόσον ο υποψήφιος το επιθυμεί. 
 4. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον πίνακα επιτυχόντων της Σχολής Δοκίμων 
Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος κατατάσσονται ως Δόκιμοι Υπαξιωματικοί με Απόφαση 
του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
και δίνουν τον προβλεπόμενο όρκο. Η κατάταξη γίνεται με μόνη την ιδιότητα του Δόκιμου 
Υπαξιωματικού, αφού οι κατηγορίες - ειδικότητες που αναφέρονται στην παρούσα 
αποσκοπούν και μόνο στην εξυπηρέτηση της διαδικασίας κατάταξης και στις εσωτερικές 
ανάγκες της Υπηρεσίας. 
 5. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στη Σχολή οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί ΛΣ αμείβονται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις. 
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6. Θέματα που προκύπτουν για κάλυψη κενών θέσεων πριν και μετά την κατάταξη των 
εισαγομένων στη Σχολή λόγω υποβολής γραπτής παραίτησης, αδικαιολόγητης μη 
παρουσίασης, διαπίστωσης έλλειψης έστω και ενός προσόντος ή διαπίστωσης στέρησης έστω 
και ενός προσόντος ή απόλυσης δοκίμου για οποιοδήποτε λόγο από τη Σχολή ρυθμίζονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν.3079/2002. 
 7. Οι Λιμενοφύλακες που εισάγονται ως Δόκιμοι Υπαξιωματικοί στη Σχολή Δοκίμων 
Υπαξιωματικών Λ.Σ. και από υπαιτιότητά τους δεν ονομάζονται Κελευστές Λ.Σ., θεωρούνται 
ότι συνεχίζουν να φέρουν το βαθμό που κατείχαν πριν από την είσοδό τους στη Σχολή και 
εφόσον δεν επιβληθεί σ΄ αυτούς η καταστατική πειθαρχική ποινή της απόταξης ή δεν 
αποβληθούν από την Σχολή για λόγους πειθαρχίας ή υγείας σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, παραμένουν στο Σώμα. Αυτοί εξελίσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις τους νόμου, 
χωρίς να προσμετράται ο χρόνος φοίτησής τους στη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. ως 
χρόνος για τη συμπλήρωση των γενικών τυπικών προς προαγωγή προσόντων τους ή της 
ανειλημμένης υποχρέωσης ελαχίστου χρόνου παραμονής τους στο Σώμα. 
 
 

Δ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 

 1. Οι ευδοκίμως αποφοιτήσαντες από τη Σχολή ονομάζονται Κελευστές Λ.Σ. και 
αναλαμβάνουν υποχρέωση πενταετούς παραμονής στο Λ.Σ. από την ημερομηνία ονομασίας. 
 2. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων Υπαξιωματικών που δεν επιλέγονται για 
κατάταξη διατηρούνται στο αρχείο της Υπηρεσίας για έξι (6) μήνες και μετά καταστρέφονται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την εκκαθάριση των αρχείων, εκτός αν 
υπάρχει εκκρεμής σχετική δίκη. 
 
 
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ: 
1. Πίνακας Διανομής 
2. Υποδείγματα Αιτήσεων Ι και ΙΙ 

Αντιναύαρχος Η.Α.  ΣΙΩΝΙΔΗΣ Λ.Σ. 
            Αρχηγός 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Λ.Σ. 

ΕΤΟΥΣ 2006 
 

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 1. Κεντρικά Λιμεναρχεία (Πλην Κ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ) – Λιμεναρχεία – Υπολιμεναρχεία (για 
ευρεία γνωστοποίηση στην περιοχή δικαιοδοσίας τους) 
 2. ΥΕΝ/Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών /Α΄ - Δ΄ 
 3. ΥΕΝ/ Γρ. Επικοινωνίας και ΜΜΕ για ευρεία γνωστοποίηση στα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης & στον ημερήσιο τύπο. 
 
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 1. Υπουργείο Eσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
  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» 
 2.Υπουργείο Εξωτερικών 
 3.Ελληνικές Πρεσβείες προκειμένου να ενημερωθούν και τα Προξενεία της Ελλάδας 
στο Εξωτερικό. 
 4. Υπουργείο Εργασίας/ Δ/νση Απασχολήσεως προκειμένου να ενημερωθούν τα κατά 
τόπους Γραφεία ΟΑΕΔ. 
 5. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων/ Δ/νση Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων/ 
Τμήμα Α' Μητροπόλεως 15 Αθήνα 
 6.Λοιπά Υπουργεία 
 7.Α.Σ.Ε.Π. 
 8. ΓΕΕΘΑ/Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού 
 9. ΓΕΕΘΑ/ ΔΕΠΑΘΑ Π. Ράλλη 1 Ρουφ 
 10. ΥΕΘΑ/ Γρ. Δημοσίων Σχέσεων  

     ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ (Γρ. Ενημέρωσης Κοινού) Πανεπιστημίου 9Α Αθήνα 106 80 
11.ΓΕΝ/Δ/νση ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΔΝΕ, ΚΕΠΑΛ, ΣΝΔ, ΑΝΥΕ, ΝΝΑ, ΝΝΠ 

 12. Ελληνική Αστυνομία και Πυροσβεστικό Σώμα. 
 13. Σχολή Λιμενοφυλάκων 
 14. Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) 
 15. Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Ε.Ν. 
 16. Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Ε.Ν. 
 17. Νομαρχίες / Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για αποστολή στα Λύκεια 
και για Διευθύνσεις Αυτοδιοίκησης για αποστολή στους Δήμους & Κοινότητες. 
 18. Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Λ.Σ. Νοταρά 88 
      Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Λ.Σ. Νοταρά 88 
 19. Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών 

- Στρατού: Χαρ. Τρικούπη 180, Αθήνα 
- Ναυτικού: Παπαρηγοπούλου 2, Αθήνα 
- Αεροπορίας: Χαλκοκονδύλη 80, Αθήνα 
- Λιμενικού: Ζαΐμη 19, 185 38 Πειραιάς. 

 20. Κέντρο Διοικητικών Πληροφοριών, Μιχαλακοπούλου 80 – Αθήνα 
 21. Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος , Πλ. Ελευθερίας 22, Αθήνα 
 22. Εθνική Γενική Συνομοσπονδία Αναπήρων και θυμάτων Πολέμου Πινδάρου 6, 
Αθήνα 
 23. Διευθύνσεις – Υπηρεσίες ΥΕΝ 
 24. Επαρχεία της Χώρας 
 25. Ιδρύματα Ανωτάτης Εκπαίδευσης (Ι.Α.Ε) Πανεπιστημιακού Τομέα 
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 26. Ιδρύματα Ανωτάτης Εκπαίδευσης (Ι.Α.Ε) Τεχνολογικού Τομέα 
 27. Περιφερειακές Διοικήσεις Λιμενικού Σώματος 
 28. ΥΕΝ/ΓΕΠΟ 
 
III. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
 1. Γραφείο κ. Υπουργού (υτα) 
 2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα (υτα) 
 3. Γραφείο κ. Aρχηγού Λ.Σ. 
 4. Γραφείο κ. Α΄ Υ/ΛΣ 

5. Γραφείο κ. Β΄ Υ/Λ.Σ. 
 6. Γραφείο κ. Γενικού Επιθεωρητή Λ.Σ. 
 7. Γραφεία. κ.κ. Κλαδαρχών 
 8. ΥΕΝ/ΔΠΛΣ Α΄ (Γρ. Α/Ξ) 
 9. ΥΕΝ/ΔΠΛΣ Β΄ (Γρ. Υ/Ξ – Λ/Φ) 
 10. ΥΕΝ/ΔΕΜΕΜ – ΜΥΑ – ΥΕΜ – Ε/Π Έρευνας Διάσωσης 
 11. ΥΕΝ/Γρ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 
 12. Λιμενικές Αρχές υπαγωγής ΚΕΑ 


