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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. Φακ. 223.10−3/2013/
Αριθμ. Σχεδίου 8988
Κατάταξη Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 27 παραγρ. 1 εδάφιο α΄ του 

Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί−
δευσης» (Α΄ 159), όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 1 
παρ. 1 του Ν. 2552/1997 «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 266).

2. Τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 2690/99 
(Α΄45), όπως ισχύει μετά τη συμπλήρωση της από το 
άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3242/2004 (Α΄ 102), το άρθρο 16 
παρ. 5 του Ν. 3448/2006 (Α΄ 57), το άρθρο 30 παρ. 9 του 
Ν. 3731/2008 (Α΄ 263).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 6 του Ν. 3079/2002 
«Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώμα−
τος» (Α΄ 311), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το Ν. 3328/2005 «Διεπιστημονικός Οργανισμός Ανα−
γνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 80), όπως ισχύει.

5. Το Ν. 3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και λοι−
πές διατάξεις» (Α΄ 75), όπως ισχύει.

6. Την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3812/2009 «Αναμόρ−
φωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 234).

7. Το Ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώ−
ματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 35).

8. Το Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά−
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195), ως ισχύει.

9. Τις διατάξεις των παρ. 20, 21 και 22 του ένατου 
άρθρου του Ν. 4057/2012 (Α΄54).

10. To N. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102).

11. Το π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διο−
ρισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα» (Α΄ 39) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

13. Τις διατάξεις του π.δ. 58/2012 «Κατηγορίες, ειδικό−
τητες, οργανικές θέσεις προσωπικού Λιμενικού Σώμα−
τος− Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄ 108).

14. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ΄ του π.δ. 81/2012 
«Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές 
υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού 
Σώματος− Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄ 139).

15. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
1 του π.δ. 94/2012 (Α΄ 149) και τροποποιήθηκε με το άρ−
θρο 3 του π.δ. 98/2012 (Α΄160), καθώς και του π.δ. 119/2013 
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σχολές

1. Το ποσοστό που ορίζει το υποεδάφιο αα του εδα−
φίου α της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3079/2002, κα−
ταλαμβάνεται από πτυχιούχους των κάτωθι οριζομέ−
νων Σχολών και Τμημάτων Πανεπιστημίων Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του Πανεπιστημιακού 
τομέα της ημεδαπής, ή κατόχους του ομώνυμου πτυ−
χίου Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή 
ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής, οι οποίοι δικαιούνται να συμμετάσχουν 
στο διαγωνισμό:

(1) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ−
ΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ
Τμήμα Νομικής
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
(2) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Νομικής
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα Πολιτικών Επιστημών
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ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Πληροφορικής
(3) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Τμήμα Πληροφορικής
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Τμήμα Στατιστικής
Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
(4) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ KAI ΠΟΛΙ−

ΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙ−

ΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης
Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟ−

ΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπου−

δών
(5) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών
Τμήμα Πληροφορικής
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικη−

τικής
(6) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών
Τμήμα Διοίκησης, Τεχνολογίας
(7) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
(8) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 

Πληροφορικής
ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΗ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα Οικονομικών
(9) ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Τμήμα Νομικής
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστή−

μης − Πολιτικής Επιστήμης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
(10) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών
(11) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα επιστημών της θάλασσας
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Μαθηματικών − Στατιστικής και Αναλογιστι−

κών − Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών 

Συστημάτων
(12) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ−

ΜΩΝ
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλ−

λοντος
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Πληροφορικής
(13) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
(14) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης (μετα−

φέρθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο)
2. Το ποσοστό που ορίζει το υποεδάφιο γγ του εδα−

φίου α της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3079/2002, κα−
ταλαμβάνεται από πτυχιούχους των κάτωθι οριζομένων 
Σχολών και Τμημάτων Πολυτεχνείων Ανώτατων Εκπαι−
δευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του Πανεπιστημιακού τομέα 
της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπου−
δών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, οι οποίοι δικαιούνται 
να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό:

(1) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπο−

λογιστών
Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
Σχολή Χημικών Μηχανικών
Σχολή Μηχανικών Μεταλλίων Μεταλλουργών
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επι−

στημών
(2) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπο−

λογιστών
Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
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3) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας 

Υπολογιστών
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Τμήμα Χημικών Μηχανικών
(4) ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπο−

λογιστών
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
(5) ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπο−

λογιστών
Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
(6) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Πε−

ριφερειακής Ανάπτυξης
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπο−

λογιστών
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας
(7) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
3. Κατά τον καθορισμό του αριθμού των προς κα−

τανομή θέσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ανά 
κατηγορία ποσοστά του άρθρου 1 του Ν. 3079/2002, 
εφόσον παρουσιαστούν κλασματικά υπόλοιπα, τότε 
αυτά αθροίζονται στο σύνολό τους και το άθροισμά 
τους προστίθεται στις θέσεις Διπλωματούχων Πλοιάρ−
χων προέλευσης ΑΕΝ ή ΑΔΣΕΝ του υποεδαφίου ββ του 
εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3079/2002.

Άρθρο 2
Λοιπά προσόντα υποψηφίων

1. Οι υποψήφιοι, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
περίπτωση β της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3079/2002, 
πρέπει:

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

β. Να είναι οι άνδρες στρατολογικά εντάξει, δηλαδή να 
έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις 
ή να εκπληρώνουν αυτές (στρατεύσιμοι), ή να βρίσκο−
νται νόμιμα εκτός στρατεύματος. Δεν έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής στο διαγωνισμό όσοι για λόγους συνείδη−
σης αρνούνται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις σύμφωνα με την νομοθεσία [αρθ. 59−65 
του Ν. 3421/2005 (Α΄ 302) όπως αυτός τροποποιήθηκε 
και ισχύει].

γ. Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής ή 
γαλλικής ή ιταλικής ή γερμανικής ή ισπανικής γλώσσας.

δ. Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: 
(1) επεξεργασία κειμένων, (2) υπολογιστικά φύλλα, 
(3) υπηρεσίες διαδικτύου.

ε. Να πληρούν τις προϋποθέσεις καταλληλότητας σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της παρούσας. 
Ειδικά καθορίζεται ότι οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να 
έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες 
τουλάχιστον 1,60 μ., αμφότεροι χωρίς υποδήματα.

στ. Να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό:
(1) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης κακουργήματος σε 

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

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

(3) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης οποιουδήποτε 
άλλου εγκλήματος από δόλο σε ποινή φυλάκισης του−
λάχιστον τριών μηνών.

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

η. Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαι−
ωμάτων έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε 
για τη στέρησή τους.

θ. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαρά−
σταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική 
συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), είτε υπό συνδυασμό 
των δύο προηγουμένων.

2. Οι συμμετέχοντες ως υποψήφιοι εν ενεργεία μόνι−
μοι Ανθυπασπιστές Λ.Σ. −Υπαξιωματικοί Λ.Σ. − ΕΛ.ΑΚΤ. 
και Λιμενοφύλακες, πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακού 
τομέα, τμημάτων Πανεπιστημίου ή Πολυτεχνείου που 
ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης, ή διπλωματούχοι 
Α.Ε.Ν ή πρώην ΑΔΣΕΝ, πρέπει επιπλέον:

α. Στις εκθέσεις αξιολόγησης όλης της σταδιοδρομίας 
τους να έχουν λάβει, χαρακτηρισμό ‘ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ’ με τη 
δυνατότητα του χαρακτηρισμού ‘ΕΠΑΡΚΗΣ’ μέχρι σε δυο 
(02) από αυτές στη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, 
ή 8,5 και άνω στην περίπτωση αξιολόγησης με κλίμακα 
βαθμολογίας 1−10.

β. Κατά την υπηρεσία τους στο Σώμα, να μην έχουν 
τιμωρηθεί, με καταστατική ποινή αργίας με προσωρινή 
απόλυση ή αργίας με πρόσκαιρη παύση, ή με συνήθη 
πειθαρχική ποινή περιορισμού συνολικά πάνω από δέκα 
(10) ημέρες ή με συνήθη πειθαρχική ποινή φυλάκισης, ή 
να μην τελούν σε αυτεπάγγελτη διαθεσιμότητα.

γ. Να μην έχουν καταδικασθεί σε οποιοδήποτε βαθμό 
για εγκλήματα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.

3. Υποψήφιοι, που έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για 
τα αδικήματα της περ. στ της παρ. 1, ή για εγκλήματα 
του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, μπορούν να συμ−
μετάσχουν στο διαγωνισμό, αλλά δεν κατατάσσονται 



27628 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

στο Σώμα αν μέχρι την προκαθορισμένη ημερομηνία 
κατάταξης των επιτυχόντων στη Σχολή Δοκίμων Ση−
μαιοφόρων Λ.Σ., 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 κώλυ−
μα του υποψηφίου από ποινική καταδίκη, εφόσον μέχρι 
την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων δεν έχει 
εκδοθεί το κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος 
π.δ. που αίρει το σχετικό κώλυμα.

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

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

5. Τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 3079/2002 όρια 
ηλικίας, δηλαδή για μεν τους προερχόμενους από ιδιώ−
τες το εικοστό έβδομο έτος ηλικίας και για δε τους εν 
ενεργεία μόνιμους Ανθυπασπιστές Λ.Σ., Υπαξιωματικούς 
Λ.Σ. − ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακες, το τριακοστό έκτο 
έτος ηλικίας για τους υπηρετούντες κατά την 19−7−2001 
ή το τριακοστό έτος ηλικίας για τους ονομαζόμενους 
μετά την ημερομηνία αυτή (19−7−2001) ως Κελευστές ΛΣ 
και Λιμενοφύλακες, θεωρείται ότι συμπληρώνονται την 
31η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας του διαγωνισμού.

Άρθρο 3
Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό

1. Για τη συμμετοχή των υποψηφίων Δοκίμων Σημαι−
οφόρων Λ.Σ στο διαγωνισμό, υποβάλλονται σύμφωνα 
με τα κατωτέρω οριζόμενα, τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αίτηση συμμετοχής− Υπεύθυνη Δήλωση.
β. Δύο (02) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου 

διαβατηρίου (ειδικά για τους προερχόμενους από το 
Σώμα, με στολή).

γ. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελ−
τίου ταυτότητας (ή της στρατιωτικής τους ταυτότητας 
προκειμένου αποκλειστικά και μόνο για στρατεύσιμους, 
ή του δελτίου υπηρεσιακής ταυτότητας αποκλειστικά 
και μόνο για τους εν ενεργεία μόνιμους Ανθυπασπιστές 
Λ.Σ. −Υπαξιωματικούς Λ.Σ. − ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακες).

δ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 όπως ισχύει στην 
οποία να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος έχει όλα τα νόμιμα 
προσόντα−προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, 
όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα και θα αναφέρο−
νται στη σχετική προκήρυξη, και ότι τα αναγραφόμενα 
στοιχεία που δηλώνονται στην αίτησή του είναι αληθή.

ε. Οι υποψήφιοι που υπάγονται στις κατηγορίες των 
Ευεργετικών Διατάξεων του οικείου διαγωνισμού κατά−
ταξης, εφόσον δηλώνουν ότι επιθυμούν να κάνουν χρήση 
του σχετικού ευεργετήματος, υποβάλουν απαραιτήτως 
και τα κατά περίπτωση συμπληρωματικά δικαιολογητικά 
που θα αναφέρονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού.

στ. Πρωτότυπο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ή αντί−
γραφο τίτλου σπουδών:

(1) Οι Πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
(ΑΕΙ) του άρθρου 1 της παρούσης: πτυχίου ή διπλώματος. 
Γίνεται δεκτό, μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής 
των δικαιολογητικών και πιστοποιητικό ή βεβαίωση από 

τη Γραμματεία της οικείας σχολής ΑΕΙ ημεδαπής ότι 
ο υποψήφιος έχει επιτύχει στα προβλεπόμενα μαθήμα−
τα και έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του. Οι κάτοχοι 
ομώνυμου πτυχίου Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
(ΕΑΠ) ΑΕΙ ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών 
της ημεδαπής, με κάποιον εκ των ονομαστικά αναφε−
ρόμενων στο άρθρο 1 της παρούσας τίτλο Α.Ε.Ι., πρέπει 
απαραιτήτως να προσκομίζουν και βεβαίωση του αρμο−
δίου οργάνου του Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα 
που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, περί του 
ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύ−
πτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του 
ισότιμου και αντίστοιχου με αυτό πτυχίου που ζητείται 
στην προκήρυξη. Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί 
η βεβαίωση αυτή, ο επικαλούμενος τίτλος δεν λαμβά−
νεται υπόψη.

Οι πτυχιούχοι ΑΕΙ της αλλοδαπής πρέπει να προ−
σκομίζουν επιπλέον και πράξη αναγνώρισης από το 
Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνωρίσεως Τίτλων της 
Αλλοδαπής (Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή πιστοποιητικό αναγνώρισης 
από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων 
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), για την 
ισοτιμία και αντιστοιχία των πτυχίων τους με τα χορη−
γούμενα πτυχία από τα τμήματα ΑΕΙ της ημεδαπής, που 
μνημονεύονται στο άρθρο 1 της παρούσης.

(2) Οι διπλωματούχοι του Ε.Ν.: διπλώματος Αξιωματι−
κού Ε.Ν. (Γ΄ Τάξης) και πτυχίου ΑΕΝ, συνοδευόμενο από 
βεβαίωση εξάμηνης θαλάσσιας υπηρεσίας της αρμόδιας 
Υπηρεσίας Υ.Ν.Α., μετά την ημερομηνία απόκτησης του 
Διπλώματος Γ΄ τάξης ότι υπηρέτησαν ως Αξιωματικοί 
ΕΝ ή ότι έχουν υπηρετήσει σε πλωτά σκάφη Λ.Σ. κα−
τηγορίας Α1 ή Α2 ή Β1 ή Γ1, με ειδικότητες κυβερνήτη 
ή μηχανικού.

ζ. Τίτλος ξένης γλώσσας. Για την απόδειξη γνώσης της 
αγγλικής ή γαλλικής ή ιταλικής ή γερμανικής ή ισπανι−
κής γλώσσας επιπέδου αρίστου, πολύ καλού και καλού, 
υποβάλουν επικυρωμένους τους αντίστοιχους τίτλους 
που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας.

η. Πτυχίο ή Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό Πληροφορικής ή 
γνώσης Η/Υ ή Δίπλωμα Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτι−
κού (Γ΄ τάξης) συνοδευόμενο από πτυχίο ΑΕΝ. Επίσης η 
γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (1) επεξεργασίας 
κειμένων, (2) υπολογιστικών φύλλων και (3) υπηρεσιών 
διαδικτύου, αποδεικνύεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας.

2. Οι προερχόμενοι από το Σώμα θα πρέπει να υπο−
βάλουν επιπροσθέτως και βεβαίωση της Διεύθυνσης 
Προσωπικού, από την οποία να προκύπτει ότι διαθέτουν 
τα προβλεπόμενα προσόντα που ορίζονται στην παρά−
γραφο 2 του άρθρου 2 της παρούσας.

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

α. Της αλλοδαπής
(1) Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδα−

πής, που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να 
είναι επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα στην 
ελληνική γλώσσα.

Τα ανωτέρω έγγραφα υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή 
σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο 
του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το 
πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυ−
ρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο), όταν 
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δε προσκομίζονται σε φωτοτυπία μη επικυρωμένη από 
την αρχή που τους εξέδωσε, επικυρώνονται μόνο από 
δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 
εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλο−
δαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο 
ή δημόσια αρχή επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές 
αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η 
επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά 
νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία 
ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από 
δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του 
Ν. 148/26.12.1913/1.2.1914.

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

β. Της ημεδαπής
(1) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής (έγγραφα που έχουν 

εκδοθεί στο πλαίσιο της Εθνικής έννομης τάξης, προ−
ερχόμενα από ημεδαπές διοικητικές αρχές ή τις Υπηρε−
σίες της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως τίτλοι σπουδών – 
άδειες –πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται 
σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου 
ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής 
που εξέδωσε το πρωτότυπο ( όχι σε αντίγραφο το 
οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε 
το πρωτότυπο). Η επικύρωση γίνεται από οποιαδήποτε 
διοικητική αρχή ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) 
ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή δικηγόρο 
ή συμβολαιογράφο.

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

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

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/27928/13.10.2008 
Κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνι−
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύτηκε στο 
Φ.Ε.Κ. 2171/τ. Β΄/22.10.2008, τα αντίγραφα των τίτλων 
σπουδών που απονέμονται απ’ όλες τις βαθμίδες εκ−
παίδευσης ιδιωτικών φορέων, μετά την επικύρωσή τους 
από τις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθ−
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων επικυρώνονται από όλες 
τις διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π., χωρίς να απαιτείται 
προσθέτως η επικύρωσή τους από δικηγόρο.

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

Τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που ανα−
γράφονται από τον υποψήφιο στην αίτηση συμμετοχής 
του στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων πρέπει να 
υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των αιτήσεων.

4. Όσοι/ες έχουν τα παραπάνω προσόντα και επιθυ−
μούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό κατάταξης Δο−
κίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ., υποβάλουν αίτηση με επισυνα−
πτόμενα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως (ή με νομίμως 
εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο), ή ταχυδρομικώς 
με συστημένη αλληλογραφία, απευθείας σε Επιτροπή 
Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών, που ορίζεται με 
απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. − ΕΛ.ΑΚΤ. και έχει ως έδρα 
τη Σχολή Λιμενοφυλάκων.

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

α. η παραλαβή και ο έλεγχος όλων των αιτήσεων και 
των συνημμένων σε αυτές δικαιολογητικών, που υπο−
βάλλονται σε αυτή αυτοπροσώπως από τους υποψηφί−
ους, ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο.

β. η παραλαβή και ο έλεγχος όλων των αιτήσεων και 
των συνημμένων σε αυτές δικαιολογητικών που της 
αποστέλλονται ταχυδρομικώς, με συστημένη αλληλο−
γραφία από τους υποψηφίους.

γ. η σύνταξη, μετά το πέρας των ανωτέρω εργασι−
ών, Πρακτικού στο οποίο θα επισυνάπτεται Πίνακας με 
τους υποψηφίους των οποίων τα δικαιολογητικά δεν 
πληρούν τις προϋποθέσεις−απαιτήσεις της προκήρυξης, 
αιτιολογώντας πλήρως τους λόγους για τους οποίους 
δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, κα−
θώς και Πίνακας με τους υποψηφίους των οποίων τα 
δικαιολογητικά πληρούν τις προϋποθέσεις−απαιτήσεις 
της προκήρυξης. Σχετική ανακοίνωση αναρτάται στην 
ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτο−
φυλακής και στο κτίριο του Αρχηγείου του Λ.Σ−ΕΛ.ΑΚΤ.

Με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. − ΕΛ.ΑΚΤ., συγκροτεί−
ται Ομάδα Μηχανογραφικής Υποστήριξης, με έδρα τη 
Σχολή Λιμενοφυλάκων, η οποία έχει ως έργο την τε−
χνική υποστήριξη του διαγωνισμού και προβαίνει στην 
μηχανογραφική καταχώρηση και επεξεργασία των αι−
τήσεων των υποψηφίων. Η επιβεβαίωση της ακρίβειας 
των εισαχθέντων στοιχείων, γίνεται από την Επιτροπή 
Παραλαβής– Ελέγχου Δικαιολογητικών της Σχολής Λι−
μενοφυλάκων.

Δικαιολογητικά και αιτήσεις που θα αποσταλούν από 
τους υποψήφιους εκπρόθεσμα (ήτοι θα φέρουν ημερο−
μηνία ταχυδρομείου μεταγενέστερη της ορισθείσας 
στην προκήρυξη ημερομηνίας λήξης υποβολής δικαιολο−
γητικών), ή θα προσκομισθούν εκπρόθεσμα, δεν θα λαμ−
βάνονται υπόψη. Μη υποβολή όλων των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών εμπρόθεσμα αποκλείει τον υποψήφιο 
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από τη συμμετοχή του στις περαιτέρω διαδικασίες του 
διαγωνισμού.

6. Η αποδεδειγμένη υποβολή αναληθών ή πλαστών 
δικαιολογητικών επιφέρει και ποινικές συνέπειες στον 
υποψήφιο.

Άρθρο 4
Διαδικασίες Υψομέτρησης, Ιατρικών Εξετάσεων

και παραπομπής στην Α.Ν.Υ.Ε,
 Αθλητικών και Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών

1. Οι υποψήφιοι/ες που μετά τη διενέργεια ελέγχου από 
την Επιτροπή Παραλαβής−Ελέγχου Δικαιολογητικών της 
Σχολής Λιμενοφυλάκων διαπιστώθηκε ότι πληρούν τις 
προϋποθέσεις− απαιτήσεις της προκήρυξης και έχουν 
δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, καλούνται για 
υψομέτρηση με σχετική ανακοίνωση που αναρτάται στην 
ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυ−
λακής και στο κτίριο του Αρχηγείου του Λ.Σ. − ΕΛ.ΑΚΤ.

2. Η υψομέτρηση διενεργείται από τριμελή Επιτροπή 
Αξιωματικών Λ.Σ.− ΕΛ.ΑΚΤ., εκ των οποίων ο ένας (01) θα 
είναι Αξιωματικός Λ.Σ. − ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονο−
μικού (Ιατρός), η οποία ορίζεται με απόφαση Αρχηγού 
Λ.Σ. − ΕΛ.ΑΚΤ.

Η Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό στο οποίο επισυνά−
πτει Πίνακα με τους υποψηφίους που παρουσιάσθηκαν 
και διαθέτουν τα ορισθέντα ανά φύλο ελάχιστα όρια 
ύψους με το μετρηθέν ύψος αυτών καθώς και Πίνακα 
με τους υποψήφιους οι οποίοι δεν παρουσιάσθηκαν 
για υψομέτρηση ή δεν συμμετείχαν στη διαδικασία για 
οποιονδήποτε λόγο ή δεν διαθέτουν τα ορισθέντα ανά 
φύλο ελάχιστα όρια ύψους με το μετρηθέν ύψος αυτών.

Όσοι δεν έχουν το απαιτούμενο ελάχιστο ύψος ή δεν 
παρουσιασθούν για υψομέτρηση σύμφωνα με το πρό−
γραμμα ή δεν συμμετάσχουν στη διαδικασία για οποιον−
δήποτε λόγο, αποκλείονται του διαγωνισμού. Ιδιαίτερη 
εξέταση υποψηφίου αποκλείεται, πλην της περιπτώσεως 
ύπαρξης αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας και μόνο εντός 
του χρονοδιαγράμματος διεξαγωγής της διαδικασίας 
Υψομέτρησης. Σχετική ανακοίνωση αναρτάται στην 
ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτο−
φυλακής και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ. − ΕΛ.ΑΚΤ.

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

3. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι/ες υποβάλλονται σε 
ιατρικές εξετάσεις και παραπέμπονται στην Ανωτάτη 
του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ), η οποία 
αποφαίνεται για την υγειονομική τους καταλληλότητα.

Οι υποψήφιοι έχουν την υποχρέωση να προσκομίζουν 
την ημέρα της παρουσίασης τους για ιατρικές εξετάσεις 
καθώς και ενώπιον της Α.Ν.Υ.Ε, όλες τις εργαστηριακές 
εξετάσεις που θα καθορίζονται στην προκήρυξη, η μη 
προσκόμιση των οποίων αποτελεί αιτία αποκλεισμού.

Οι υποψήφιοι που θα κριθούν ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ, ή δεν 
θα παρουσιασθούν για ιατρικές εξετάσεις, ή στην ΑΝΥΕ 
σύμφωνα με το πρόγραμμα ή δεν συμμετάσχουν για 
οποιονδήποτε λόγο στις διαδικασίες αυτές, αποκλείονται 
του διαγωνισμού. Ιδιαίτερη εξέταση υποψηφίου αποκλεί−
εται, πλην της περιπτώσεως ύπαρξης αποδεδειγμένης 
ανωτέρας βίας και μόνο εντός του χρονοδιαγράμματος 
διεξαγωγής της διαδικασίας ιατρικών εξετάσεων.

4. Η ιατρική εξέταση των υποψηφίων Δοκίμων Σημαι−
οφόρων Λ.Σ. ενεργείται σύμφωνα με το π.δ. 133/02 (Α΄ 

109), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 53/2003 (Α΄ 59), 
207/2007 (Α΄ 233) και 54/2010 (Α΄ 93). Ειδικά καθορίζεται 
ότι για την οπτική οξύτητα των υποψηφίων ισχύουν οι 
διατάξεις του π.δ. 133/02 που εφαρμόζονται για τους 
κατατασσόμενους που έχουν πτυχία Ανώτατων Εκπαι−
δευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

5. Ανακοίνωση με τα ονόματα όσων κρίνονται κατάλλη−
λοι από την ΑΝΥΕ και καλούνται να συμμετάσχουν στην 
επόμενη διαδικασία αθλητικών δοκιμασιών, αναρτάται 
στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής 
Ακτοφυλακής και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ. − ΕΛ.ΑΚΤ.

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

6. Όσοι κληθούν να καταταγούν στη Σχολή Δοκίμων 
Σημαιοφόρων Λ.Σ. πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλω−
σή τους, στην οποία θα δηλώνουν ότι για να φοιτήσουν 
στη Σχολή θα υποβληθούν επιπλέον σε ανοσολογικές 
εξετάσεις (π.χ. Τεστ HIV, τεστ HbsAg, τεστ HCV, κ.λπ.), 
καθώς και σε έλεγχο για χρήση απαγορευμένων ουσιών. 
Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα είναι επώνυμα και 
θα διασφαλίζονται απόλυτα ως προσωπικά δεδομένα. 
Σε περίπτωση διαπίστωσης θετικού δείγματος ή απο−
τελέσματος θα ακολουθούνται οι προβλεπόμενες κατά 
περίπτωση διαδικασίες.

7. Οι υποψήφιοι που κρίνονται «Κατάλληλοι» από την 
ΑΝΥΕ, υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες ενώπιον 
της Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών, που συγκροτείται 
με απόφαση Αρχηγού Λ.Σ. − ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με πρό−
γραμμα που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού 
Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και στο κτίριο του 
Αρχηγείου Λ.Σ. − ΕΛ.ΑΚΤ.

8. Οι υποψήφιοι υποβάλλονται στις κάτωθι αθλητικές 
δοκιμασίες:

α. Στην ελεύθερη κολύμβηση σε απόσταση 50 μέτρων 
σε χρόνο δύο (02) λεπτών (μία προσπάθεια). Όσοι δεν 
παρουσιασθούν ή κολυμπήσουν την απόσταση αυτή σε 
χρόνο μεγαλύτερο ή αδυνατούν να κολυμπήσουν ή δεν 
συμμετάσχουν για οποιονδήποτε λόγο, θεωρούνται ότι 
απέτυχαν και αποκλείονται από τον διαγωνισμό.

Η Επιτροπή μετά το πέρας της δοκιμασίας της κολύμ−
βησης συντάσσει σχετικό Πρακτικό, στο οποίο επισυνά−
πτει Πίνακα με αυτούς που επέτυχαν στην κολύμβηση 
καθώς και Πίνακα με τους υποψηφίους οι οποίοι απέ−
τυχαν αναγράφοντας την πλήρη αιτιολογία.

Σχετική ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του 
Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και στο 
κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ. − ΕΛ.ΑΚΤ.

β. Οι υποψήφιοι που επέτυχαν στην κολύμβηση υπο−
βάλλονται σε όλα τα ακόλουθα αγωνίσματα και υπο−
χρεούνται να επιτύχουν τα όρια επίδοσης και στα πέντε:

(1) Άλμα σε μήκος με φόρα 3,60 μέτρα (τρεις προ−
σπάθειες).

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

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

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

(5) Ρίψη σφαίρας (βάρους 7,260 κιλών) σε απόσταση 
τουλάχιστον 4,40 μέτρων, ως μέσος όρος του αθροί−
σματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το δεξί 
και το αριστερό χέρι με τους ίδιους όρους και προϋπο−
θέσεις για όλους τους υποψήφιους (τρεις προσπάθειες).
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Όσοι δεν παρουσιασθούν ή δεν συμμετάσχουν για 
οποιονδήποτε λόγο σύμφωνα με το πρόγραμμα σε όλα 
τα αγωνίσματα των αθλητικών δοκιμασιών, αποκλείο−
νται του διαγωνισμού.

Η Επιτροπή μετά το πέρας των αγωνισμάτων συντάσ−
σει σχετικό Πρακτικό, στο οποίο επισυνάπτει Πίνακα με 
αυτούς που επέτυχαν στα αγωνίσματα καθώς και Πίνα−
κα με τους υποψηφίους που απέτυχαν αναγράφοντας 
την πλήρη αιτιολογία.

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

9. Ιδιαίτερη εξέταση υποψηφίου αποκλείεται. Ειδικά 
σε περίπτωση που αποδεδειγμένα συντρέχει λόγος 
ανωτέρας βίας ή που διαπιστωθεί πρόβλημα υγείας 
υποψηφίου από επιτόπια εξέτασή του από τον παρόντα 
ιατρό, πριν από την διεξαγωγή κάποιου αγωνίσματος, 
υπάρχει η δυνατότητα να αγωνισθεί σε αυτό σε νέα 
ημερομηνία, εντός όμως του χρονοδιαγράμματος είτε 
της δοκιμασίας κολύμβησης είτε των ανωτέρω αγωνι−
σμάτων αντίστοιχα σύμφωνα με το πρόγραμμα.

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

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

10. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι/ες που επέτυχαν στα 
αγωνίσματα υποβάλλονται σε κατάλληλες Ψυχοτεχνι−
κές δοκιμασίες από Επιτροπή αρμόδιων Αξιωματικών 
που ορίζονται με απόφαση Αρχηγού Λ.Σ. − ΕΛ.ΑΚΤ. Οι 
υποψήφιοι/ες θα υποβληθούν σε γραπτή δοκιμασία 
(TEST Προσωπικότητας) και προφορική δοκιμασία (συ−
νέντευξη) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Με τις εξετάσεις αυτές ερευνάται η κρίση, η προ−
σαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και 
απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθε−
ρότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει προσωπικό−
τητα του υποψηφίου. Η Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό 
στο οποίο επισυνάπτει Πίνακα με το αποτέλεσμα ανά 
υποψήφιο. Όποιος κρίνεται ακατάλληλος από τις ψυ−
χοτεχνικές δοκιμασίες ή δεν παρουσιάσθηκε σύμφωνα 
με το πρόγραμμα ή δεν συμμετείχε για οποιονδήποτε 
λόγο σε αυτές, αποκλείεται από το διαγωνισμό. Ιδιαί−
τερη εξέταση υποψηφίου αποκλείεται, πλην της περι−
πτώσεως ύπαρξης αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας και 
μόνο εντός του χρονοδιαγράμματος διεξαγωγής της 
διαδικασίας Ψυχοτεχνικών δοκιμασιών. Ανακοίνωση με 
τα ονόματα όσων παρουσιασθούν και επιτύχουν στην 
εν λόγω διαδικασία, αναρτάται στην ιστοσελίδα του 
Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και στο 
κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ. − ΕΛ.ΑΚΤ.

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

Άρθρο 5
Γραπτές Εξετάσεις

1. Οι υποψήφιοι/ες που επέτυχαν στις Ψυχοτεχνικές 
δοκιμασίες, υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις, στα 
ακόλουθα μαθήματα:

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Α.Ε.Ι. ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
Α.Ε.Ν. ή Α.Δ.Σ.Ε.Ν.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΛΟΙΠΟΙ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ

ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Α΄ ΚΟΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 ΕΛΛΗΝΙΚΑ − ΕΚΘΕΣΗ ΙΔΕΩΝ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΙΔΙΩΤΙΚΟ− 
ΔΗΜΟΣΙΟ)

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Β΄ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ − ΝΑΙ − −

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ − ΝΑΙ − −

ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΝΑΙ − − −

ΦΥΣΙΚΗ ΝΑΙ − − −

ΝΑΥΤΙΛΙΑ − − ΝΑΙ −

ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ − − ΝΑΙ −

ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (ΜΕΚ) − − − ΝΑΙ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΛΟΙΩΝ − − − ΝΑΙ
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2. Για τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων συγκρο−
τείται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. − ΕΛ.ΑΚΤ. τουλάχι−
στον τριμελής Επιτροπή Εξετάσεων αποτελούμενη από 
Αξιωματικούς Λ.Σ. − ΕΛ.ΑΚΤ. Στην ίδια απόφαση ορίζονται 
ανά εξεταζόμενο μάθημα τουλάχιστον δύο (02) Αξιωμα−
τικοί Λ.Σ. − ΕΛ.ΑΚΤ. ως εξεταστές και τουλάχιστον ένας 
(01) Αξιωματικός Λ.Σ. − ΕΛ.ΑΚΤ. ως αναβαθμολογητής.

3. Η εξεταστέα κατά μάθημα ύλη καθορίζεται ως ακο−
λούθως:

α. Ελληνικά (Έκθεση Ιδεών):
Ανάπτυξη ορισμένου θέματος για τη διαπίστωση της 

γενικής μόρφωσης του υποψηφίου και της ικανότητάς 
του προς διατύπωση.

β. Στοιχεία Ναυτικού Δικαίου:
(1) Ιδιωτικό Ναυτικό Δίκαιο: Πλοία και πλοιοκτησία. 

Συμπλοιοκτησία. Πλοίαρχος. Πλήρωμα. Ναύλωση. Με−
ταβίβαση κυριότητας πλοίου προς εξασφάλιση απαί−
τησης. Υποθήκη πλοίων. Ναυτικά προνόμια. Κατάσχεση 
και αναγκαστική εκτέλεση επί πλοίων. Κοινές αβαρίες 
και συνεισφορές. Θαλάσσια ασφάλιση.

(2) Δημόσιο Ναυτικό Δίκαιο: Έννοια πλοίου και βοη−
θητικού ναυπηγήματος άρθρα 3−4 ΚΔΝΔ. Αναγνώριση 
πλοίου ως Ελληνικού άρθρο 5 ΚΔΝΔ. Δικαιώματα πλοίων 
υπό ελληνική σημαία άρθρο 11 ΚΔΝΔ.

Λόγοι απώλειας Εθνικότητας πλοίου άρθρο 16 ΚΔΝΔ. 
Διαγραφή πλοίου εκ του Νηολογίου άρθρο 18 ΚΔΝΔ. 
Ναυτιλιακά Έγγραφα πλοίων άρθρο 46 και επόμ. ΚΔΝΔ. 
Εξουσία και καθήκοντα του Πλοιάρχου άρθρα 104−129 
ΚΔΝΔ. Αστυνομία λιμένων και παραλίων άρθρα 136−137 
ΚΔΝΔ.

γ. Διοικητικό Δίκαιο
Έννοια και περιεχόμενο της Δημόσιας Διοίκησης. Το 

στοιχείο της δράσης στη Δημόσια Διοίκηση. Ορισμός, 
αντικείμενο και πηγές του Διοικητικού Δικαίου. Έννοια 
της Πολιτείας Δικαίου. Όρια των ενεργειών της Διοί−
κησης. Όρια Νομοθετικής Εξουσιοδότησης. Σύστημα 
Αποκέντρωσης και Αυτοδιοίκησης. Περί Νομικών Προ−
σώπων Δημοσίου Δικαίου. Έννοια και διακρίσεις των 
Διοικητικών Υπηρεσιών.

Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα Διοίκησης. Έννοια 
και σημασία της Διοικητικής Πράξης. Παραγωγή (έκδο−
ση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικα−
σία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων. Η Διοικητική 
Δράση και η κατ’ αυτής έννομη προστασία. Διάκριση 
Διοικητικού Δικαίου από Δίκαιο Διοικητικών διαφορών. 
Αρμοδιότητες του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αρμο−
διότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

δ. Ποινικό Δίκαιο:
(1) Χρονικά και τοπικά όρια ισχύος των Ποινικών νόμων. 

Έννοια αξιόποινης πράξης. Λόγοι που αποκλείουν τον 
άδικο χαρακτήρα της πράξης. Δόλος. Αμέλεια. Από−
πειρα. Συμμετοχή. Λόγοι που εξαλείφουν το αξιόποινο.

(2) Ειδικό μέρος: Ανθρωποκτονία από πρόθεση και 
αμέλεια. Παράλειψη λυτρώσεως από κίνδυνο ζωής. Σω−
ματική βλάβη (απλή−επικίνδυνη−βαρειά). Σωματική βλάβη 
από αμέλεια. Κλοπή. Υπεξαίρεση. Φθορά ξένης ιδιο−
κτησίας. Εξύβριση. Δυσφήμηση (απλή και συκοφαντική).

(3) Ποινική Δικονομία και η εφαρμογή της. Ποινικά δι−
καστήρια (γενικά). Άσκηση της ποινικής δίωξης−Ανακρι−
τικοί υπάλληλοι−Έναρξη της ποινικής δίωξης−‘Εγκληση. 
Κοινοποιήσεις –επιδόσεις ποινικών δικογράφων−Αποδει−
κτικά μέσα−Αυτοψία−Πραγματογνωμοσύνη−Μάρτυρες. 
Ανάκριση−Προανάκριση− Διορισμός διερμηνέα. Ανακρι−

τικές πράξεις− Έρευνες− Κατάσχεση – Δικαιώματα κατη−
γορουμένου – Απολογία του κατηγορουμένου – Σύλληψη 
και προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου. Συνοπτική 
(αυτόφωρη) διαδικασία− έννοια αυτοφώρου εγκλήματος− 
Αυτόφωρη διαδικασία σε Πλημμελήματα.

ε. Βασικές Αρχές Οικονομίας
Εισαγωγικές έννοιες οικονομίας και οικονομικής επι−

στήμης. Θεωρία της αγοράς – Ζήτηση και Προσφορά. 
Ελαστικότητα ζήτησης και προσφοράς– εφαρμογές. 
Θεωρία της παραγωγής και ανάλυση του κόστους. 
Μορφές αγοράς: προσδιορισμός τιμής και παραγωγής 
στον τέλειο ανταγωνισμό, το καθαρό μονοπώλιο, τον 
μονοπωλιακό ανταγωνισμό και το ολιγοπώλιο. Ζήτη−
ση παραγωγικών συντελεστών. Προσδιορισμός τιμής 
και απασχόλησης παραγωγικών συντελεστών. Εθνικό 
προϊόν και Εθνικό εισόδημα− Κατανάλωση και Απο−
ταμίευση− Ο προσδιορισμός του εισοδήματος και της 
απασχολήσεως− Συνολική ζήτηση, συνολική προσφορά 
και το γενικό επίπεδο των τιμών.

στ. Ανώτερα Μαθηματικά:
(1) Παραγώγιση συναρτήσεων − Εφαρμογές: Μερική 

παράγωγος σύνθετης συνάρτησης. Ολικό διαφορικό.
(2) Ολοκληρωτικός λογισμός περισσοτέρων μεταβλη−

τών: Συνήθη ολοκληρώματα. Επικαμπύλια ολοκληρώμα−
τα. Διπλά ολοκληρώματα. Τριπλά ολοκληρώματα. Επι−
φανειακά ολοκληρώματα. Γενικευμένα ολοκληρώματα. 
Διανυσματική ανάλυση (θεμελιώδη θεωρήματα).

(3) Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις: Διαφορικές εξισώ−
σεις α’ τάξης. Διαφορικές εξισώσεις ανώτερης τάξης. 
Διαφορικά συστήματα και διαφορικές εξισώσεις με με−
ρικές παραγώγους. Μετασχηματισμός LAPLACE.

ζ. Φυσική
(1) Μηχανική: Συστήματα αναφοράς. Μετασχηματισμός 

Γαλιλαίου. Διατήρηση ενέργειας. Διατήρηση ορμής και 
στροφορμής. Στοιχειώδης δυναμική των στερεών σω−
μάτων.

(2) Ηλεκτρισμός και μαγνητισμός: Νόμος GAUSS. Δι−
αφορική μορφή του νόμου GAUSS. Πεδία κατανομής 
φορτίου. Σφαιρική κατανομή. Γραμμική κατανομή. Ηλε−
κτροστατικό δυναμικό. Γραμμικό ολοκλήρωμα ηλεκτρι−
κού πεδίου. Διαφορά δυναμικού και συνάρτηση δυναμι−
κού. Παραγωγή του πεδίου από το δυναμικό. Δυναμικό 
κατανομής φορτίου. Δυναμικό μακρού φορτισμένου 
σύρματος. Δυναμικό δύο σημειακών φορτίων. Εξίσωση 
LAPLACE. Θεώρη μα STOKES. Πεδία κινουμένων φορ−
τίων. Τοπομαγνητικό πεδίο. Ηλεκτρικά και μαγνητικά 
πεδία στην ύλη.

(3) Κυματική: Ελεύθερες ταλαντώσεις απλών συστημά−
των με ένα βαθμό ελευθερίας. Κύματα σε δύο και τρεις 
διαστάσεις. Πόλωση κυμάτων. Συμβολή και περίθλαση 
κυμάτων.

η. Ναυτιλία:
(1) ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ−ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Ναυσιπλοΐα, Ορισμοί στη Γη, Γεωγραφικές Συντε−

ταγμένες, Κατευθύνσεις: αληθής Βορράς−μαγνητικός 
Βορράς και Βορράς πυξίδας−αντίστοιχες πορείες, Από−
λυτες και σχετικές διοπτεύσεις, Μετατροπή σχετικών 
διοπτεύσεων σε απόλυτες και αντίστροφα, Απόσταση, 
Κατηγορίες πλού.

(2) ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Φαροδείκτες και χρήση των πληροφοριών που περιέ−

χουν, Πλοηγοί (PILOTS) και χρήση των πληροφοριών που 
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περιέχουν, Χάρτες και οι πληροφορίες που περιέχουν 
στον τίτλο, στο περιθώριο και αλλού.

(3) ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Σκοπός, Φάροι − είδη φάρων − χαρακτηριστικά − το−

μείς, Ορισμοί της εμβέλειας των φάρων − παράγοντες 
που επηρεάζουν την εμβέλεια και την  εμφάνιση των 
χαρακτηριστικών των φάρων, Υπολογισμός της εμβέ−
λειας φάρου με διάφορες καταστάσεις ορατότητας, 
Φαρόπλοια, Σημαντήρες − τύποι σημαντήρων − Αλεώρια, 
Αξιοπιστία πλωτών μέσων σήμανσης, Ηχητικά σήματα−
παράγοντες που επηρεάζουν την εμβέλειά τους − Αξι−
οπιστία, Γενικά περί συστημάτων σήμανσης − βασικές 
αρ χές που τα διέπουν, Σύστημα IALA.

(4) ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ
Γενικά, Αναγνώριση, Γραμμές θέσεως, Αντιστοιχία, 

Ευθυγράμμιση, Απόσταση, Στίγματα Συγχρόνων διο−
πτεύσεων−ευθυγραμμίσεων−αποστάσεων, Παράλλαξη, 
Ασφάλεια πλού, Έλεγχος Πυξίδων, Πλούς με ρεύμα, 
Πλους με ομίχλη.

(5) ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΟΣΜΟΓΡΑΦΙΑ
Ουράνια σφαίρα, Ουράνιες συντεταγμένες, Φαινόμενη 

κίνηση ουράνιας σφαίρας, Νόμοι Πλανητικού συστή−
ματος, Κινήσεις της Γης, Κινήσεις Πλανητών, Κινήσεις 
Σελήνης, Εκλείψεις.

(6) ΧΡΟΝΟΣ
Βασικές έννοιες περί Χρόνου, Βασικά είδη Χρόνου, 

Τρίγωνο θέσεως, Συστήματα Χρόνου.
θ. Ναυτική Τέχνη:
(1) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ
Χρήση πλωριών και πρυμνιών κάβων, κουτουκιών και 

πλαγιοδετών (SPRINGS).
Πρόσδεση ρυμουλκού (διάφορα συστήματα), κίνδυνοι 

κατά την πρόσδεση και την αποδέσμευση.
(2) ΑΓΚΥΡΕΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑ ΤΗΣ 

ΑΛΥΣΙΔΑΣ
Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά αγκυρών, αλυ σίδων 

και αγκυλίων (κλειδιών). Πιστοποιητικά.
Προφυλάξεις ασφαλείας κατά την αγκυροβολία και 

τους χειρισμούς του βαρούλκου αγκύρας.
(3) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ
Επιθεωρήσεις εξοπλισμού φορτοεκφόρτωσης. Κριτή−

ρια εξακρίβωσης ασφαλούς κατάστασης.
Προφυλάξεις που πρέπει να τηρούνται κατά την εί−

σοδο και την εργασία σε κύτη, δεξαμενές και άλλους 
κλειστούς χώρους (φορτηγά πλοία).

(4) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ασφαλής επιβίβαση και αποβίβαση από το πλοίο.
Ασφάλεια στους χώρους ενδιαίτησης.
(5) ΕΛΙΚΕΣ
Σύγκριση ελίκων σταθερού βήματος με έλικες μετα−

βλητού βήματος.
Έννοια των όρων αριστερόστροφη και δεξιόστρο φη 

έλικα.
Αιτίες της σπηλαίωσης.
Χαρακτηριστικά της λειτουργίας των ελίκων ελεγχό−

μενου και μεταβλητού βήματος.
Κύκλος στροφής. Στοιχεία του κύκλου στροφής. Πα−

ράγοντες που επιδρούν στο σχήμα και τα στοιχεία του 
κύκλου στροφής.

Σταμάτημα του πλοίου σε περίπτωση έκτακτης ανά−
γκης (CRASH STOP).

(6) ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΠΛΟΙΟΥ
Βασικές αρχές που διέπουν την εκτέλεση των εξής 

χειρισμών:
− στροφή του πλοίου σε περιορισμένο χώρο κατά την 

οποία λαμβάνεται υπόψη η επίδραση της διαγωγής, του 
ανέμου, του εκτοπίσματος και του τύπου του πλοίου.

− χειρισμός του πλοίου σε ποτάμια, εκβολές ποταμών 
και άλλες περιοχές με ρηχά νερά, κατά τους οποίους 
λαμβάνεται υπόψη η επίδραση του ρεύματος του ανέ−
μου και του περιορισμένου χώρου στην πηδαλιούχηση, 
καθώς και η επίδραση υφάλων, η επίδραση της επι−
βύθισης και της αλληλεπίδρασης μεταξύ πλοίων που 
προσπερνούν.

Επιλογή αγκυροβολίου. Τρόπος αγκυροβολίας με δύο 
άγκυρες. Αγκυροβολία με απεριόριστο και πε ριορισμένο 
χρόνο.

Μέτρα σε περίπτωση που ξεσέρνουν οι άγκυ ρες.
Μέθοδοι παραλαβής ναυαγών από σωσίβιες λέμ βους 

ή σχεδίες.
Διαδικασίες δεξαμενισμού με κανονικές συνθήκες και 

όταν το πλοίο έχει υποστεί ζημιές.
Τρόποι μείωσης της έκπτωσης όταν το πλοίο είναι 

τραβερσωμένο σε κακοκαιρία.
(7) ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ – SEARCH AND RESCUE 

(SAR)
Αιτίες που μπορεί να έχουν φέρει ένα πλοίο σε κίν−

δυνο.
Υπηρεσίες που μπορούν να εμπλακούν σε πε ριστατικό 

που αφορά το πλοίο που βρίσκεται σε κίν δυνο.
Διαδικασίες για την επίτευξη συντονισμού στο τόπο 

του ατυχήματος.
Άμεσες ενέργειες από τα πλοία που παρέχουν βο−

ήθεια.
Ειδικά προβλήματα που δημιουργεί η ύπαρξη περιο−

ρισμένης ορατότητας.
(8) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Ενέργειες που πρέπει να γίνονται πριν και μετά την 

προσάραξη.
Ενέργειες που πρέπει να γίνονται μετά από μια σύ−

γκρουση.
Μέτρα για την προστασία και την ασφάλεια των 

επιβατών και του πληρώματος σε διάφορες έκτακτες 
καταστάσεις.

Σχέδιο οργάνωσης του προσωπικού και των μέ σων 
που διαθέτει το πλοίο για τον έλεγχο βλαβών.

Διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε περί−
πτωση ολικής ή μερικής διακοπής της ηλεκτρικής ενέρ−
γειας.

Λόγοι που επιβάλλουν την αναζήτηση ελεύθερου 
θαλάσσιου χώρου σε περίπτωση δυσμενούς μετεωρο−
λογικής πρόβλεψης.

ι. Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ):
(1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ:
Θερμικοί κύκλοι αέρα υπό σταθερό όγκο, σταθερή 

πίεση, μικτός κύκλος. Αναλυτικές σχέσεις των κύκλων. 
Έννοια του βαθμού συμπίεσης, λόγοι μεταβολής, επα−
ναφοράς, περιορισμοί, έννοια και σημασία του H.U.C.R. 
και θεωρητικής μέσης πίεσης. Επίδραση του βαθμού 
συμπίεσης στην απόδοση των κύκλων. Χρήση των θεω−
ρητικών κύκλων σε σχέση με τις μηχανές. Πραγματικοί 
κύκλοι. Κυκλικά διαγράμματα. Ανάπτυξη των απωλειών 
στους πραγματικούς κύκλους.
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(2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ:
Εξαρτήματα και μηχανισμοί τετραχρόνου και διχρόνου 

μηχανής. Σκελετοί βάσεως και κυλίνδρων, κατασκευή 
− έλεγχος αυτών. Συνδέτες και επίδραση της προέκτα−
σης στην τελική καταπόνηση του σκελετού. Πώματα. 
Βαλβίδες. Χιτώνια. Καταπονήσεις. Μέθοδοι αποφυγής 
θραύσεων. Φθορά. Μέτρηση και ζωή χιτωνίων. Έλεγχος 
ευθυγράμμισης. Κάμψη στροφαλοφόρου και μέθοδοι 
μέτρησης. Σειρά καύσης.

(3) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΩΝ:
Δίκτυα και εξοπλισμός αυτών. Τεχνολογία ψύξης. Δι−

αβρώσεις και αντιμετώπιση PH και DH νερού. Έλεγχος 
θερμοκρασιών και εξαερισμού. Επεξεργασία, προθέρ−
μανση, πρόσθετα καυσίμων. Έννοια των αντιστάσεων 
ροής στους οχετούς εισαγωγής και εξαγωγής και επί−
δραση στη λειτουργία των μηχανών. Σιγαστήρες−οικο−
νομητήρες.

(4) ΚΑΥΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ−΄ΕΓΧΥΣΗ−ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΓΧΥ−
ΣΕΩΣ:

Εισαγωγή, τρόποι επίτευξης τέλειας καύσης. Θάλαμοι 
καύσεως, επίδραση αυτών στην αποδοτική λειτουρ−
γία. Τεχνολογία, συστήματα, εγχυτήρες, ανωμαλίες και 
αντιμετώπιση. Τύποι αντλιών, λειτουργία, επιθεώρηση, 
ρύθμιση. Ρυθμιστές υπερταχύνσεως.

(5) ΣΑΡΩΣΗ −ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΣΗ:
Τεχνολογία σάρωσης και υπερπλήρωσης. Χρησιμοποί−

ηση πίεσης σάρωσης. Συστήματα ροής. Αντλίες, βαθμός 
απόδοσης. Υπερπλήρωση 4 και 2 χρόνων. Διαγράμματα. 
Πλεονεκτήματα και περιορισμοί υπερπλήρωσης.

(6) ΕΚΚΙΝΗΣΗ − ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ − ΈΛΕΓΧΟΣ:
Έλεγχος και προετοιμασία. Δίκτυα, συστήματα και 

μέσα διευκόλυνσης. Συστήματα αναστροφής.
(7) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΣΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ:
Γενικές αρχές και εξοπλισμός προωστηρίου εγκατα−

στάσεως ΜΕΚ. Μετάδοση κίνησης προς τον έλικα. Είδη 
συνδέσμων, μειωτήρες. Όργανα ελέγχου, ασφαλιστικές 
διατάξεις. Ωστικός τριβέας−Ελικοφόροι άξονες−Έλικες− 
Aκροπρυμναία έδρανα.

(8) ΙΣΧΥΣ − ΑΠΟΔΟΣΗ − ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ:
Eνδ. ισχύς και μέση ενδ. πίεση. Μέτρηση με δυναμο−

δεικτικά διαγράμματα. Δυναμοδείκτες. Ισχύς τριβών. 
Ανάλυση και μέτρηση. Πραγματική ισχύς και μέση πραγ−
ματική πίεση εκ της ειδικής κατανάλωσης, από τις ηλε−
κτρικές ενδείξεις. Ειδική κατανάλωση. Βαθμοί απόδοσης, 
θεωρητικός, ενδεικτικός κ.λπ. Απώλειες.

(9) ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ − ΒΛΑΒΕΣ − ΑΙΤΙΑ − ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ − 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ:

Κατά την εκκίνηση: Στο σύστημα αέρα εκκίνησης και 
καυσίμου. Ανωμαλίες καύσεως, κτύποι στον κύλινδρο, 
πτώση και αστάθεια στροφών, διακοπή λειτουργίας, 
εξανθρακώματα. Θερμάνσεις εμβόλων, πωμάτων, τρι−
βέων, σωλήνων αέρος εκκίνησης, βλάβες εξαρτημάτων 
αυτών και των βαλβίδων.

Στο σύστημα λίπανσης:
Χαμηλή πίεση, υψηλές θερμοκρασίες, μη κανονική 

λίπανση κυλίνδρου, αυξημένη κατανάλωση ελαίου, συ−
νέπειες−αντιμετώπιση.

Στο σύστημα ψύξης:
Αύξηση θερμοκρασίας ενός ή όλων των κυλίνδρων, 

διακύμανση στάθμης δοχείου διαστολής διαρροή ψυ−
γείου κ.λπ.

Έκρηξη στροφαλοθαλάμου, πυρκαϊά σαρώσεως, συ−
σκευές εντοπισμού, μέτρα αποφυγής. Ημερήσιες εργα−

σίες. Στρέψη μηχανής. Περιοδικές επιθεωρήσεις. Μετρή−
σεις, όρια φθοράς και αντικατάστασης.

Επιθεωρήσεις κατά LLOYD, συντήρηση μακράς διαρ−
κείας.

(10) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ:
Ζυγοστάθμιση ΜΕΚ. Ανάλυση δυνάμεων επί του εμ−

βόλου. Στρεπτικό ζεύγος. Σφόνδυλος και διαγράμματα 
στρέψεως. Δονήσεις.

Στοιχεία επί των στρεπτικών ταλαντώσεων. Συντονι−
σμός. Κρίσιμος αριθμός στροφών−υπολογισμός, αποσυ−
ντονιστικές συχνοτήτων ή αποσβεστές.

(11) ΑΕΡΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ: (ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ):
Συμπιεστές: Tύποι, παράμετροι συμπεριφοράς, υλικά 

κατασκευής.
Θάλαμοι καύσης: Συνθήκες λειτουργίας, συμπεριφορά 

και λειτουργικότητα, χαρακτηριστικά κατασκευαστικά 
δεδομένα.

Ψύξη θαλάμων, καυστήρες, είδη. Διάρκεια ζωής και 
αποδοτικότητα.

Στρόβιλοι: Είδη στροβίλων, κριτήρια επιλογής στροβί−
λων αεροστρόβιλοι SINGLE SHΑFT, TWO SHAFT, TWIN 
SPOOL, FREE TURBINE.

ια. Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίων:
(1) ΕΓΧΥΤΗΡΕΣ
Αρχή λειτουργίας.
Χρήση εγχυτήρων σε διάφορα δίκτυα πλοίων.
(2) ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΡΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Σκοπός και χρήσεις στα παντός τύπου πλοία.
Βλάβες, Συντήρηση, Συνήθεις ανωμαλίες, Επισκευ ές.
Διάφορα βοηθητικά ψυγεία (ελαίου, ψύξης γλυκού νε−

ρού, ψύξης Μ.Ε.Κ. − Αέρα).
Προθερμαντήρας − εξαεριστήρας τροφοδοτικού νε−

ρού.
(3) ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ
Περιγραφή διαφόρων τύπων αεροσυμπιεστών.
(4) ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ − ΕΛΑΙ−

ΟΥ
Αρχή λειτουργίας.
Περιγραφή διαφόρων τύπων DELAVAL.
(5) ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΛΟΙΟΥ
Διαγραμματικά βασικών δικτύων (εγκαταστάσεις 

Μ.Ε.Κ.).
Προετοιμασία για την παραλαβή καυσίμων και λιπα−

ντικών.
Μέτρα προστασίας για ρύπανση περιβάλλοντος.
(6) ΠΗΔΑΛΙΑ − ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΗΔΑΛΙΩΝ
Τύποι πηδαλίων.
Λεπτομερής περιγραφή διαφόρων τύπων, διατά ξεων 

και μηχανισμών πηδαλίων αμέσου ή εμμέσου με τάδοσης.
(7) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΩΣΗΣ − ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ
Μειωτήρες, σύνδεσμοι (clutches).
Ωστικός τριβέας, ενδιάμεσοι τριβείς, ελικοφόροι άξο−

νες, σύστημα τελικού άξονα (stern tube system).
Έλικες.
Σύστημα δέσμης (προβολής) νερού (water jet).
(8) ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΛΑΙΟΥ − ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (OIL 

WATER SEPARATORS)
Γενική περιγραφή του δικτύου και των βασικών μερών 

της εγκατάστασης.
4. Οι υποψήφιοι/ες καλούνται για εξέταση στα παρα−

πάνω μαθήματα. Το πρόγραμμα των γραπτών εξετάσε−
ων που θα περιλαμβάνει τις ημέρες, τις ώρες και τον 
τόπο εξέτασης των μαθημάτων θα ανακοινωθεί στους 
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υποψηφίους με σχετική καταχώριση στην ιστοσελίδα 
του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και με ανάρτηση στο κτίριο του 
Αρχηγείου του Λ.Σ. − ΕΛ.ΑΚΤ. Η διενέργεια της εξέτασης 
των ειδικών μαθημάτων μπορεί να γίνει την ίδια μέρα.

5. Η βαθμολογία κάθε μαθήματος ορίζεται από 0 έως 
100. Υποψήφιος που δεν θα συγκεντρώσει συνολικό 
βαθμό, ως άθροισμα των βαθμολογιών όλων των μα−
θημάτων, τουλάχιστον διακόσια πενήντα (250) θεωρείται 
αποτυχών και αποκλείεται του διαγωνισμού. Ομοίως, 
αποτυχών θεωρείται και ο υποψήφιος που δεν θα υπο−
βληθεί σε γραπτές εξετάσεις σε όλα τα εξεταζόμενα 
κατά περίπτωση μαθήματα, είτε λόγω απουσίας του σε 
κάποιο εξ αυτών, είτε λόγω αποκλεισμού του για τους 
λόγους που ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσης, είτε 
λόγω μη συμμετοχής ή συμμόρφωσής του σε οποιοδή−
ποτε στάδιο της εν λόγω διαδικασίας με τα οριζόμενα 
στην παρούσα.

6. Κάθε μάθημα βαθμολογείται ανά ζήτημα και αθροι−
στικά. Σε περίπτωση που ζήτημα αποτελείται από πε−
ρισσότερες ερωτήσεις, τίθεται επιμέρους βαθμολογία 
και εν συνεχεία αθροιστική.

7. Κάθε γραπτό βαθμολογείται από δύο εξεταστές 
κατά τον τρόπο που αναφέρεται στην προηγούμενη πα−
ράγραφο. Ο βαθμός του πρώτου εξεταστή καλύπτεται 
από τον ίδιο, πριν το γραπτό παραδοθεί στο δεύτερο 
εξεταστή. Σε ανάλογη ενέργεια προβαίνει και ο δεύτε−
ρος πριν παραδώσει τα γραπτά στον Πρόεδρο της Επι−
τροπής Εξετάσεων. Αν μετά την αποσφράγιση υπάρχει 
διαφορά μεταξύ των αθροιστικών βαθμολογιών των δύο 
εξεταστών μεγαλύτερη των είκοσι (20) μονάδων, τότε 
το γραπτό εξετάζεται από αναβαθμολογητή. Ο μέσος 
όρος των αθροιστικών βαθμολογιών των δύο εξεταστών 
εξάγεται με προσέγγιση εκατοστού και σημειώνεται στο 
γραπτό ολογράφως και αριθμητικώς από τον Πρόεδρο 
της Επιτροπής Εξετάσεων.

8. Μετά τον καθορισμό του μέσου όρου αθροιστικών 
βαθμολογιών ή του βαθμού αναβαθμολόγησης κατά 
δοκίμιο, γίνεται ενώπιον του Προέδρου και των Μελών 
της Επιτροπής Εξετάσεων, η αφαίρεση του αδιαφανούς 
χάρτη, του επικαλύμματος του ονοματεπώνυμου του 
υποψήφιου/ας. Στην περίπτωση αναβαθμολόγησης, ο 
βαθμός του αναβαθμολογητή είναι ο τελικός.

9. Από τα γραπτά η βαθμολογία μεταφέρεται σε κοινό 
κατά μάθημα πίνακα από το Γραμματέα της Επιτροπής 
Εξετάσεων. Στον πίνακα σημειώνεται η αθροιστική βαθ−
μολογία κάθε εξεταστή, καθώς και ο εξαγόμενος μέσος 
όρος βαθμολογίας ή ο βαθμός του αναβαθμολογητή. 
Ο παραπάνω πίνακας χρονολογείται και υπογράφεται 
από τον Πρόεδρο, τα μέλη της Επιτροπής Εξετάσεων, 
το Γραμματέα και τους κατά περίπτωση εξεταστές.

10. Μετά το τέλος των εξετάσεων η Επιτροπή συντάσ−
σει σχετικό Πρακτικό με συνημμένους τρεις Πίνακες 
Αποτελεσμάτων, αλφαβητικούς και αναλυτικούς, ανά 
κατηγορία υποψηφίων (Διπλωματούχοι Αξιωματικοί Ε.Ν., 
Πτυχιούχοι Πολυτεχνείου ΑΕΙ και λοιποί Πτυχιούχοι ΑΕΙ) 
που έλαβαν μέρος στη διαδικασία των γραπτών εξετά−
σεων. Στους πίνακες αυτούς που υπογράφονται από την 
Επιτροπή και το Γραμματέα της, γράφονται έναντι του 
ονόματος εκάστου υποψηφίου οι τελικοί βαθμοί κατά 
μάθημα και το άθροισμά τους, το οποίο αποτελεί τον 
τελικό συνολικό βαθμό επίδοσης στις γραπτές εξετά−
σεις, καθώς και η τυχόν υπαγωγή του σε ευεργετικές 
διατάξεις.

Οι υποψήφιοι που δε λαμβάνουν τη βάση του δευτέρου 
εδαφίου της παρ. 5 του παρόντος άρθρου ή εμπίπτουν 
σε μία από τις αναφερόμενες περιπτώσεις του τρίτου 
εδαφίου της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, αποτυγχά−
νουν και έναντι του ονόματός τους αντί του τελικού 
συνολικού βαθμού επίδοσής τους στις εξετάσεις, ανα−
γράφεται με ερυθρά μελάνη η ένδειξη «ΑΠΕΤΥΧΕ». Για 
τους υποψήφιους που υπάγονται στις περιπτώσεις του 
τρίτου εδαφίου της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, στα 
αντίστοιχα πεδία βαθμολογίας του/ των μαθήματος/ 
μαθημάτων αντί βαθμολογίας τίθεται η ένδειξη «ΔΕΝ 
ΠΡΟΣΗΛΘΕ» ή «ΜΗΔΕΝ (0)» ανάλογα με την εκάστοτε 
περίπτωση. Επιπρόσθετα η Επιτροπή συντάσσει Ειδικό 
Πίνακα με τα ονόματα όσων απέτυχαν, όπου θα ανα−
φέρεται αναλυτικά η αιτιολογία αποτυχίας.

11. Για την κατάρτιση των Πινάκων Επιτυχόντων και 
Επιλαχόντων, λαμβάνονται από τους Πίνακες Αποτελε−
σμάτων της προηγούμενης παραγράφου, κατά σειρά 
και κατά το προβλεπόμενο για την κατηγορία προέ−
λευσης ποσοστό, οι συγκεντρώσαντες τη μεγαλύτερη 
βαθμολογία, τηρουμένων και των ποσοστών της παρ. 2 
του άρθρου 6 του Ν. 3079/2002, όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 2 του Ν. 3569/2007 και το άρθρο 16 του 
Ν. 3922/2011, και σε αριθμό που καλύπτονται οι προκη−
ρυσσόμενες προς κάλυψη οργανικές θέσεις. Ακολούθως 
συντάσσεται ο πίνακας Επιλαχόντων. Οι εν λόγω πί−
νακες υπογράφονται από το Γραμματέα, τον Πρόεδρο 
και τα μέλη της Επιτροπής, θεωρούνται από τον Αρχη−
γό Λ.Σ. − ΕΛ.ΑΚΤ. και αναγράφουν στην πρώτη στήλη 
το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και στις επόμενες 
τον βαθμό αυτού ανά εξετασθέν μάθημα, το συνολικό 
άθροισμα των βαθμών, την κατηγορία του, την σειρά 
επιτυχίας του στην κατηγορία όπου συμμετέχει, καθώς 
και την τυχόν υπαγωγή του σε ευεργετική διάταξη, στην 
περίπτωση κατά την οποία καταλαμβάνει θέση στον 
οικείο Πίνακα Επιτυχόντων κάνοντας χρήση του ευερ−
γετήματός του.

Σε ίσα αθροίσματα τελικής συνολικής βαθμολογίας 
προηγείται ο υποψήφιος που λαμβάνει τη μεγαλύτερη 
βαθμολογία στο μάθημα των Ελληνικών. Σε νέα ισοβαθ−
μία επιλέγεται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερη ηλικία, 
σύμφωνα με την ημερομηνία γέννησής του.

12. Οι ανωτέρω πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ και στο 
κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ. − ΕΛ.ΑΚΤ.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται η άσκηση ενστά−
σεως με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επι−
στολής απευθείας στο ΑΣΕΠ (παρ. 2 άρθρ. 2 Ν. 3812/09), 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που 
αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους 
στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής 
Ακτοφυλακής. Επιπλέον η προθεσμία αυτή ορίζεται και 
αναφέρεται ρητώς τόσο στην οικεία καταχώριση στην 
ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυ−
λακής, όσο και στη σχετική ανακοίνωση που αναρτάται 
στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ. − ΕΛ.ΑΚΤ.

Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και 
όχι για την βαθμολογία και την ουσιαστική εκτίμηση 
των πραγμάτων και πρέπει να περιέχει συγκεκριμένους 
λόγους ακυρότητας κατά συγκεκριμένης πράξεως ή 
παραλείψεως.

Στην ένσταση επισυνάπτεται και το προβλεπόμενο 
από τις κείμενες διατάξεις παράβολο άλλως η ένσταση 
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δεν λαμβάνεται υπόψη. Το ΑΣΕΠ εξετάζει τις υποβληθεί−
σες ενστάσεις, αποφαίνεται επ’ αυτών και ενημερώνεται 
ο ενιστάμενος με δική του ευθύνη, είτε από το ΑΣΕΠ 
είτε από το Αρχηγείο Λ.Σ. − ΕΛ.ΑΚΤ.

13. Η Επιτροπή Εξετάσεων προβαίνει αν απαιτείται 
στις αναγκαίες διορθώσεις, σύμφωνα με τα διαλαμβα−
νόμενα στην απόφαση του ΑΣΕΠ και στη συνέχεια κα−
ταρτίζει τους Πίνακες Εισαγομένων στη Σχολή Δοκίμων 
Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Επιλαχόντων, οι οποίοι υπογρά−
φονται από το Γραμματέα, τον Πρόεδρο και τα μέλη της 
Επιτροπής, θεωρούνται από τον Αρχηγό Λ.Σ. − ΕΛ.ΑΚΤ., 
διαβιβάζονται στο Αρχηγείο Λ.Σ. − ΕΛ.ΑΚΤ., αναρτώνται 
στην ιστοσελίδα του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ, και στο κτίριο του 
Αρχηγείου Λ.Σ−ΕΛ.ΑΚΤ.

Άρθρο 6
Διαδικασία γραπτών εξετάσεων

1. Τα ζητήματα των γραπτών εξετάσεων των μαθη−
μάτων καταρτίζονται από τους κατά περίπτωση εξε−
ταστές, λίγο πριν από την έναρξη της εξέτασης κάθε 
μαθήματος σε τριπλάσιο τουλάχιστον αριθμό αυτών 
που θα δοθούν στους υποψηφίους για ανάπτυξη, αριθ−
μούνται και τοποθετούνται σε κληρωτίδα.

2. Η εξαγωγή των ζητημάτων από την κληρωτίδα γίνε−
ται από έναν υποψήφιο παρουσία και των λοιπών υπο−
ψηφίων που τα διαβάζει μεγαλόφωνα και τα παραδίδει 
στον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξετάσεων. Ο Πρόεδρος 
και τα μέλη της Επιτροπής καθώς και οι κατά περί−
πτωση εξεταστές, μονογράφουν όλα τα φύλλα χαρτιού 
στα οποία ήταν γραμμένα τα θέματα που τέθηκαν στην 
κληρωτίδα. Στο θέμα ή στα θέματα που κληρώθηκαν 
τίθεται σχετική ένδειξη, που επίσης μονογράφεται από 
τον Πρόεδρο και τους κατά περίπτωση εξεταστές, και 
υπαγορεύονται στους υποψηφίους. Κάθε ζήτημα των 
μαθημάτων Ναυτικού Δικαίου, Διοικητικού Δικαίου, Ποι−
νικού Δικαίου, Βασικών Αρχών Οικονομίας, Ανώτερων 
Μαθηματικών, Φυσικής, Ναυτιλίας, Ναυτικής Τέχνης, ΜΕΚ 
και Βοηθητικών Μηχανημάτων Πλοίων, μπορεί να περι−
λαμβάνει περισσότερες από μία ερωτήσεις.

3. Η εξέταση των μαθημάτων θα γίνει με ανάπτυ−
ξη κειμένου. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής καθορίζει και 
ανακοινώνει στους υποψηφίους τη βαθμολογία που 
αντιστοιχεί στην ορθή απάντηση κάθε θέματος καθώς 
και των τυχόν υποερωτημάτων, αμέσως μετά την εκφώ−
νηση αυτών. Σχετική ενυπόγραφη καταχώριση από τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής τίθεται και επί του σώματος 
του κειμένου των κληρωθέντων θεμάτων, στα οποία οι 
υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν.

4. Υποψήφιοι που στερούνται δελτίου ταυτότητας, δε 
γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις, εκτός αν προσκομίσουν 
βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής ότι έχουν καταθέσει 
δικαιολογητικά για έκδοση δελτίου ταυτότητας. Η βε−
βαίωση της Αστυνομικής Αρχής πρέπει να φέρει επικυ−
ρωμένη φωτογραφία. Αντί αυτών μπορεί να προσκομι−
σθεί διαβατήριο ή ναυτικό φυλλάδιο ή άδεια οδήγησης, 
εφόσον φέρουν σχετική φωτογραφία. Δεν επιτρέπεται η 
είσοδος των υποψηφίων στην αίθουσα εξετάσεων πριν 
διαπιστωθεί η ταυτότητά τους.

5. Για τις γραπτές εξετάσεις χρησιμοποιούνται φύλλα 
χάρτου που φέρουν την σφραγίδα του Αρχηγείου Λ.Σ. − 
ΕΛ.ΑΚΤ. και την υπογραφή του Προέδρου ή μέλους της 
Επιτροπής Εξετάσεων, κατόπιν εντολής του Προέδρου. 
Το ονοματεπώνυμο των υποψηφίων καλύπτεται με αδι−

αφανή χάρτη. Η επικόλληση του καλύμματος γίνεται 
κατά την παράδοση του γραπτού μετά τον έλεγχο των 
στοιχείων ταυτότητας του υποψηφίου.

6. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής καθορίζει στην αρχή 
κάθε εξέτασης το χρόνο μέσα στον οποίο οι υποψήφιοι 
πρέπει να αναπτύξουν τα ζητήματα και να παραδώσουν 
τα γραπτά τους. Παράταση των εξετάσεων, μπορεί να 
επιτραπεί ύστερα από απόφαση της Επιτροπής, όχι 
όμως πάνω από μισή ώρα κατά μάθημα. Ο εξεταζόμε−
νος οφείλει να παραδώσει το γραπτό του εντός της ως 
άνω προθεσμίας αλλιώς μηδενίζεται.

7. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσέρχονται εγκαί−
ρως στις αίθουσες εξετάσεων, να καταλαμβάνουν τις 
θέσεις που τους υποδεικνύονται και γενικώς να υπακού−
ουν στις υποδείξεις των υπευθύνων που αφορούν στον 
τρόπο και τη διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η 
προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να γίνεται νωρίτερα 
από την ώρα έναρξης της εξέτασης κάθε μαθήματος.

8. Υποψήφιος που δεν προσέρχεται στους συγκεκρι−
μένους χώρους και χρόνους που καθορίζονται με ανα−
κοινώσεις για να μετάσχει στις γραπτές εξετάσεις για 
οποιαδήποτε αιτία (ακόμη και για λόγους ασθενείας), 
αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας των εξετάσεων, 
στο σχετικό δε Πίνακα Αποτελεσμάτων αντί βαθμολο−
γίας στο οικείο μάθημα, τίθεται η ένδειξη ‘’ΔΕΝ ΠΡΟ−
ΣΗΛΘΕ’’. Βραδύτερη προσέλευση υποψηφίων αποκλείει 
αυτούς από την προβλεπόμενη εξέταση, εκτός εάν κατά 
την κρίση της Επιτροπής αυτή είναι δικαιολογημένη 
και δεν παραβλάπτεται η ομαλή διεξαγωγή των εξε−
τάσεων, σε καμιά όμως περίπτωση μετά την κλήρωση 
των θεμάτων.

Ιδιαίτερη εξέταση ή δοκιμασία υποψηφίου αποκλεί−
εται.

9. Έκαστος υποψήφιος υποχρεούται να έχει τα ανα−
γκαία για γραφή είδη και το στυλό που χρησιμοποιεί 
να είναι διαρκείας και μπλε ή μαύρου χρώματος. Δεν 
επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού.

10. Δεν επιτρέπεται σε κανένα άτομο να εισέρχεται 
στην αίθουσα εξετάσεων κατά τη διάρκεια της εξέτα−
σης των μαθημάτων, με εξαίρεση τους εκτελούντες υπη−
ρεσία, που σχετίζεται με τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

11. Δεν επιτρέπεται στους υποψηφίους να επεξεργά−
ζονται τα ζητήματα σε άλλο χαρτί διάφορο εκείνου που 
τους παρέχεται από την Επιτροπή. Εργασία που έχει 
γραφεί σε άλλο χαρτί δεν λαμβάνεται υπόψη.

12. Κάθε υποψήφιος που εξέρχεται από την αίθουσα 
υποχρεούται να παραδώσει το γραπτό του. Υποψήφιοι 
που δεν παραδίδουν γραπτό ή χρησιμοποιούν βοηθήμα−
τα άλλα, πλην αυτών που έχουν ειδικώς τυχόν επιτρα−
πεί, ή σημειώσεις, ή υποψήφιοι που αλληλοβοηθούνται 
ή επιθέτουν στο γραπτό τους σημεία αναγνώρισης ή 
υπογράφουν το γραπτό τους ή δεν συμμορφώνονται με 
τις υποδείξεις ή οδηγίες των επιτηρητών ή διαταράσ−
σουν με οποιονδήποτε τρόπο την τάξη ή χρησιμοποιούν 
μέσα επικοινωνίας με το εκτός της αίθουσας περιβάλ−
λον ή δολιεύονται γενικώς την εξέταση, αποβάλλονται 
από την αίθουσα, στο οικείο μάθημα βαθμολογούνται 
με «ΜΗΔΕΝ (0)» και αποκλείονται από το διαγωνισμό, 
ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Εξετάσεων, αφού 
προηγουμένως κληθούν ενώπιον της προφορικώς σε 
άμεση ακρόαση. Η απόφαση συντάσσεται εγγράφως 
και υπογράφεται από τον Πρόεδρο, το Γραμματέα και 
τα μέλη της Επιτροπής, γνωστοποιείται άμεσα στον 
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υποψήφιο, της οποίας λαμβάνει γνώση ενυπογράφως, 
και εν συνεχεία θεωρείται από τον Αρχηγό Λ.Σ. − ΕΛ.ΑΚΤ.

13. Δεν επιτρέπεται η έξοδος υποψηφίου από την αί−
θουσα των εξετάσεων πριν από την παρέλευση μισής 
ώρας από την έναρξη της εξέτασης κάθε μαθήματος.

14. Δεν επιτρέπεται παραμονή υποψηφίου στην αί−
θουσα εξετάσεων μετά τη σφράγιση του γραπτού, ή το 
τέλος του χρόνου διάρκειας της εξέτασης.

15. Μετά το πέρας της εξέτασης κάθε μαθήματος 
τα γραπτά δοκίμια μονογράφονται από τα μέλη της 
Επιτροπής και ακυρώνεται με γραμμές που σύρονται 
χιαστί ο χώρος του χάρτου που δεν έχει χρησιμοποιη−
θεί. Εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσου ελέγχου 
και βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων στην αίθουσα 
εξετάσεων, αυτά σφραγίζονται από την Επιτροπή σε 
φακέλους τη φύλαξη των οποίων αναλαμβάνει προ−
σωπικά μέχρι την αποσφράγισή τους ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής.

16. Οι φάκελοι των γραπτών δοκιμίων σφραγίζονται 
παρουσία όλων των μελών της Επιτροπής και του Προέ−
δρου και αποσφραγίζονται παρουσία τους και παρουσία 
των εξεταστών όταν συνέλθουν για έλεγχο και βαθμο−
λόγηση των γραπτών δοκιμίων.

17. Μετά από κάθε εξέταση καθώς και μετά την ολο−
κλήρωση της διαδικασίας διόρθωσης των δοκιμίων και 
εξαγωγής αποτελεσμάτων, η Επιτροπή συντάσσει σχε−
τικά πρακτικά.

Άρθρο 7
Κατάταξη

1. Κατόπιν της έκδοσης σχετικής απόφασης κατα−
νομής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 
άρθρο 11 του Ν. 3833/2010 και της παρ. 21 άρθρο ένατο 
του Ν. 4057/2012), προωθείται απόφαση του Υπουργού 
Ναυτιλίας και Αιγαίου για την κατάταξη των αναφερο−
μένων στον Πίνακα Εισαγομένων στη Σχολή Δοκίμων 
Σημαιοφόρων Λ.Σ.

2. Οι υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες θα κληθούν να κατα−
ταχθούν, ειδοποιούνται µε προσωπικά τηλεγραφήματα 
για τον τόπο και την ημερομηνία παρουσίασης καθώς 
και για τα επιπλέον δικαιολογητικά που οφείλουν να 
προσκοµίσουν αυτοπροσώπως στην αρµόδια Διεύθυνση 
πριν την ηµεροµηνία κατάταξής τους τα οποία είναι τα 
ακόλουθα:

α. Πιστοποιητικό της Εισαγγελικής Αρχής του τόπου 
κατοικίας του υποψήφιου ότι δεν διώκεται ως φυγό−
ποινος, φυγόδικος που να έχει εκδοθεί τρεις (3) μήνες 
το πολύ πριν από την ημερομηνία υποβολής. Οι υπη−
ρετούντες ήδη στο Λιμενικό Σώμα, προσκομίζουν επι−

πλέον αντίστοιχο πιστοποιητικό της Εισαγγελίας του 
Ναυτοδικείου στο οποίο υπάγεται τοπικά η Υπηρεσία 
στην οποία υπηρετούν.

β. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, 
όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 του 
Ν. 2690/99, στην οποία οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι δεν 
διώκονται ως φυγόποινοι, φυγόδικοι και από άλλη εκτός 
του τόπου κατοικίας τους Εισαγγελική Αρχή της Χώρας 
και ούτε έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για τα προβλε−
πόμενα στο άρθρο 2 αδικήματα. Οι υπηρετούντες ήδη 
στο Λιμενικό Σώμα, δηλώνουν επιπλέον ότι δεν διώκο−
νται ως φυγόποινοι, φυγόδικοι και από άλλη εκτός του 
τόπου υπηρεσίας τους Εισαγγελία των Ναυτοδικείων 
της Χώρας.

γ. Οι υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις, επιπρό−
σθετα προσκομίζουν βεβαίωση της Μονάδας που υπη−
ρετούν 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.

Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ 
για τους έχοντες εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις ή τους ευρισκόμενους νομίμως εκτός 
στρατεύματος, καθώς και Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου 
Δικαστικής χρήσης (πρώην ποινικού μητρώου τύπου Α΄) 
που να καλύπτει τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρ−
θρου 2 της παρούσης, αναζητούνται αυτεπάγγελτα από 
την αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου του Λ.Σ−ΕΛ.ΑΚΤ.

Άρθρο 8
Γενικές Διατάξεις

1. Τα δικαιολογητικά και τα γραπτά δοκίμια όλων των 
υποψηφίων Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ., πλην των ει−
σαγομένων στη Σχολή, διατηρούνται στο αρχείο της 
Υπηρεσίας για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες και μετά 
καταστρέφονται, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν 
κάθε φορά για την εκκαθάριση αρχείων, εκτός αν υπάρ−
χει εκκρεμής σχετική δίκη. Επιστροφή δικαιολογητικών 
γίνεται κατόπιν υποβολής αίτησης του υποψηφίου στην 
αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου του Λ.Σ. − ΕΛ.ΑΚΤ. 
για πρωτότυπους τίτλους σπουδών.

2. Όπου στην παρούσα αναφέρεται ΑΕΝ, εννοείται 
και ΑΔΣΕΝ.

3. Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η 
αριθ. πρωτ. 1211.2/01/11/8−7−2011 απόφαση Υπουργού Προ−
στασίας του Πολίτη (Β΄ 1604).

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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(1) ( 2/C2) :
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, 90 100, CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) University of Cambridge Local
Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia

7,5 .
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH MICHIGAN.
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 PROFICIENT COMMUNICATION EDEXCEL.
• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL TRINITY
COLLEGE LONDON.
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• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) MASTERY
CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) MASTERY (

) CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL
MASTERY CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL MASTERY (

).
• EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2).
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2).
• ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).
• Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP) : CEF C2.
• Test of Interactive English, C2 Level.

(2) ( 1/C1) :
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, 75 89, CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) University of Cambridge Local
Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia

6 7.
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) University of Cambridge Local
Examinations Syndicate (UCLES).
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 ADVANCED COMMUNICATION EDEXCEL.
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) EXPERT

CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) EXPERT (
) CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL

ESOL EXPERT CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL EXPERT
( ).
• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester,
USA) .
• ST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), 785 900
EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
• EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1).
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent level C1).
• ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1).
• Test of Interactive English, C1 + Level.
• Test of Interactive English, C1 Level.

(3) ( 2) :
• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, 60 74, CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) University of Cambridge Local
Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia

4,5 5,5.
•BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) University of Cambridge Local
Examinations Syndicate (UCLES).
• (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH MICHIGAN.
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• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION EDEXCEL..
•CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening)
COMMUNICATOR CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken)
COMMUNICATOR ( ) CITY & GUILDS
CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL COMMUNICATOR CITY & GUILDS CERTIFICATE IN
INTERNATIONAL SPOKEN ESOL COMMUNICATOR (

).
•TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) 505 780
EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
• EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2).
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2).
• ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).
• Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC) : CEF B2.
• Test of Interactive English, B2 + Level.
• Test of Interactive English, B2 Level.

, ,
:

( ) (
),

( ) (
),

.

2.
( 2/C2, 1/C1, 2) , :

. ( 2/C2) :
• 2 .2740/1999,

.19 13 .3149/2003.
• ALLIANCE FRANCAISE.
• D.A.L.F. – PTION LETTRES DALF C2.
• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [ 1999

: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II).
• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE).
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• Certificat de competences linguistiques Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),
Departement de francais, – C2
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL .

. ( 1/C1) :
• 1 . 2740/1999,

.19 13 .3149/2003.
• DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) ( 1996).
• DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) DALF C1.
• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I).
• Certificat de competences linguistiques Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement
de francais, – C1
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPÉRATIONNEL .

. ( 2) :
• 2 .2740/1999,

.19 13 .3149/2003.
• DELF 1ER DEGR (UNITES A1, A2, A3, A4) DELF B2.
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE ( 1996).
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE SORBONNE B2.
• Certificat de competences linguistiques Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement
de francais, – 2
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL .

: ,
, ( ),

.

3.
( 2/C2, 1/C1, 2) , :

. ( 2/C2) :
• 2 .2740/1999,

.19 13 .3149/2003.
• GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), Ludwig Maximilian

Goethe.
• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), Ludwig Maximilian

Goethe .
• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) Goethe .
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN .



27642 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

• 1 . 2740/1999,
.19 13 .3149/2003.

• GOETHE – ZERTIFIKAT C1 Goethe.
• ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) ( 2007) Goethe.
• PRUFUNGWIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) Goethe.
• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH.
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN .

. ( 2) :
• 2 .2740/1999,

.19 13 .3149/2003.
• GOETHE – ZERTIFIKAT B2 Goethe.
• ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) Goethe.
• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) B2 MITTELSTUFE DEUTSCH.
•ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN .

4.
( 2/C2, 1/C1, 2) , :

. ( 2/C2) :
• 2 .2740/1999,

.19 13 .3149/2003.
• DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA.
• DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA .
• DIPLOMA DI TRADUTTORE DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE.
•CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5)

.
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE .

. ( 1/C1) :
• 1 . 2740/1999,

.19 13 .3149/2003.
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA ( ).
•DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA ( ).
• CERTIFICA O DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4)

.
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO .
• P.L.I.D.A. C2 P.L.I.D.A. D ( 2003) P.L.I.D.A. C1 P.L.I.D.A. C ( 2003) .

. ( 2) :
• 2 .2740/1999,

.19 13 .3149/2003.
•CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3)

.
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA ( ).

. ( 1/C1) :
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• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE .
• P.L.I.D.A. B2 P.L.I.D.A. ( 2003).

5.
( 2/C2, 1/C1, 2) , :

. ( 2/C2) :
• 2 .2740/1999,

. 19 13 . 3149/2003.
• DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL.
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR) (Ministry of Education).
• CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (Ministry of Education).

. ( 1/C1) :
• 1 . 2740/1999,

.19 13 .3149/2003.
• CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS).

. ( 2) :
• 2 .2740/1999,

.19 13 .3149/2003 .
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO).
• DIPLOMA DELE BASICO DE ESPANOL (Ministry of Education).

.

:
(1) :

( )
,

( ) ,
,

( ) 2 ,
( ) ,

.

(2)
.

(1)( ) (2)
,

. . . . . . ( . . . .) .
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. . . . . .
.

:
)

, .
)

( ) .

, ( . 347/2003).

.
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/ –

/ : ) , ) )

:

1. /

( ) ( . . . )

. . . ..

. . . . , ,

, :

) ECDL E . . (1.2.2006 30.11.2012 . /22578/30.11/2012 )

PeopleCert (30.11.2012 . /22579/30.11.2012 ),

) Vellum Global Educational Services S.A. (22.2.2006),

) Infotest (22.2.2006)

) CT Hellas . . (22.2.2006) ICT Europe (18.7.2007 CT Hellas . .)

) CERT (5.4.2006)

) ACTA . . (17.5.2006)

) I SKILLS A.E. (14.9.2007)

) TELEFOS TRAINING (18 12 2007) TELEFOS CERT (

. /12485/21.5.2009 TELEFOS TRAINING )

INFOCERT ( . /18216/24.9.2012

TELEFOS CERT )

) DIPLOMA (30 9 2009)

:

) ECDL E . . PeopleCert

• ECDL Core Certificate

• ECDL Start Certificate

• ECDL Progress Certificate
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) Vellum Global Educational Services S.A.

• Cambridge International Diploma in IT Skills

• Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency

) Infotest

• Internet and Computing Core Certification (IC3)

• Microsoft Office Specialist (MOS)

• Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert)

• Infotest Certified Basic User (ICBU) (

<< >>, << >>, <<

>>, << >> << >>)

) CT Hellas . . ICT Europe

• ICT Intermediate A

• ICT Intermediate B

• ICT Intermediate C

) CERT

• Key Cert IT Basic

• Key Cert IT Initial

) ACTA . .

• Certified Computer User (CCU)

) I SKILLS A.E.

• Basic I.T. Standard

• Basic I.T. Thematic

• Basic I.T. Core

) TELEFOS TRAINING TELEFOS CERT

INFOCERT

• Basic Skills Infocert Basic Skills (25. 6.2008 )

• Basic Infocert Basic (25. 6.2008 )

• Integration Skills Infocert Integration Skills (25. 6.2008 )
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) DIPLOMA

• Basic Office

Business Office

,

31/12/2010, 30/09/2013. (

/15859/06 06 2013)

( , ) .

30/09/2013, , /

( )

. . . . 30.6.2013 , :

) ECDL ECDL GREEK COMPUTER SOCIETY . . .

) Cambridge International Examinations UNIVERSITY OF CAMBRIDGE ( Vellum Global

Educational Services).

) IC3 MOS CERTIPORT (Microsoft), Infotest ( TECHNOPLUS)

) BTEC in ICT Online Award in ICT LONDON LEARNING ( CT Hellas . .).

2. M , , ,

/ , .

3. , / , /

,

, ’ ,

/ .

( . ), ( )

.

4. ,

/

, , (4)

/ .
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, ,
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.

5. , / ,

/

. (3)

. 31/12/2008

30/09/2013 ( /15859/06 06 2013).

– / &

/

( 6,14 19 . 50/2001 )

)

&

&

/

&

/

o



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 27649

/

( . . .)

– / ( . . .)

.

)

/ ( . . .)

, .

) &

. . . ,

’ ’ :

i) / ,

ii)

,

:

i) ,

ii) , ,

iii) / , .

, .
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 9 Aυγούστου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

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

Σε μορφή DVD/CD:

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

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

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

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

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

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

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

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

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

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

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

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

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

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02019761308130028*
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