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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π.

Αρ. Φύλλου 8
6 Ιουνίου 2014

Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω σφάλματος

Προκήρυξη
Αριθμ. Φακέλου: 221.10−4/2014
Αριθμ. Σχεδίου: 6153
Προκήρυξη Διαγωνισμού Κατάταξης Αξιωματικών Λι−
μενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής Ειδικότη−
τας Τεχνικού (ανδρών − γυναικών) έτους 2014.
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ –
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.1256/1982 «Για την
πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση
ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς
και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 65).
2. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45),
όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 6 του Ν. 3079/2002
«Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώμα−
τος» (Α΄ 311), όπως ισχύει.
4. Το Ν. 3328/2005 «Διεπιστημονικός Οργανισμός Ανα−
γνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 80), όπως ισχύει.
5. Την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3812/2009 «Αναμόρ−
φωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 234).
6. Το Ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώ−
ματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 35), όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4009/2011 «Δομή,
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών
και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυ−
μάτων» (Α΄ 195).
8. Τις διατάξεις των παρ. 20, 21 και 22 του ένατου
άρθρου του Ν. 4057/2012 (Α΄54).
9. Τις διατάξεις του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις»
(Α΄102).
10. Τις διατάξεις του Ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία
και άλλες διατάξεις» (Α΄92).
11. Το Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διο−
ρισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα» (Α΄ 39),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση 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, ειδι−
κότητες, οργανικές θέσεις προσωπικού Λιμενικού Σώ−
ματος− Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄ 108), όπως ισχύει.
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 κατάργη−
ση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 1 του Π.Δ. 94/2012 (Α΄ 149) και τροποποιήθηκε με
το άρθρο 3 του Π.Δ. 98/2012 (Α΄160) και του Π.Δ. 119/2013
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).
16. Την αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣ.2.0/75/24866/10 «Αναπροσαρ−
μογή παραβόλου υποβολής ενστάσεως» (Β΄1958).
17. Την αριθ. 223.10−4/5942/30−05−2014 Απόφαση Υπουρ−
γού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Κατάταξη Αξιωματικών Λι−
μενικού Σώματος− Ελληνικής Ακτοφυλακής Ειδικότητας
Τεχνικού» (Β΄ 1403) (ΑΔΑ: ΒΙΥ1ΟΠ−ΔΕΥ).
18. Το αριθ.πρωτ. 2/51848/0020/26−09−07 έγγραφο
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών−Διεύθυνση
20η Προϋπολογισμού.
19. Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.5/101/17966/ 26 Ιουλί−
ου 2013 εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου
2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α΄ 280), όπως ισχύει.
20. Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.5/59/5798/ 9 Απρι−
λίου 2014 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 09/05/2014) εγκριτική
Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ.
33/2006 (Α΄ 280), όπως ισχύει.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την κατάταξη στο
Λιμενικό Σώμα− Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.)
εννέα (09) Αξιωματικών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. Ειδικότητας
Τεχνικού με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ.−
ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών − γυναικών).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
1. Η πλήρωση των παραπάνω θέσεων θα γίνει από
διπλωματούχους των κάτωθι Σχολών Πολυτεχνείων και
των κάτωθι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών Α.Ε.Ι. του
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Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισοτίμων και αντίστοιχων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ως εξής:
Α. Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (θέσεις: τρεις [03]) [ΚΩΔ. 100]:
(1) Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.)
(2) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)
(3) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
(4) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Β. Διπλωματούχοι Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί (θέσεις: πέντε [05]) [ΚΩΔ. 200]:
Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.)
Γ. Διπλωματούχοι Αγρονόμοι & Τοπογράφοι Μηχανικοί (θέση: μία [01]) [ΚΩΔ. 300]
(1) Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.)
(2) Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ−
σαλονίκης (Α.Π.Θ.)
2. Με απόφαση Αρχηγού Λ.Σ.− ΕΛ.ΑΚΤ. καθορίζεται ο τρόπος συμπλήρωσης τυχόν κενών θέσεων ως άνω διπλω−
ματούχων, λόγω μη προσέλευσης ή αποτυχίας των υποψηφίων, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Οι υποψήφιοι, πέραν των αναφερομένων στο Κεφάλαιο Α΄ προσόντων, πρέπει:
α. Να είναι Έλληνες πολίτες, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ή Δημοτολόγια της Χώρας.
β. Να μην έχουν υπερβεί το 30ο έτος της ηλικίας τους (δηλ. να έχουν γεννηθεί από 01−01−1984 και μετά).
γ. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής
στο διαγωνισμό όσοι για λόγους συνείδησης αρνούνται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία [αρθ. 59−65 του Ν. 3421/2005 (Α’ 302), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει].
δ. Να είναι κάτοχοι διπλώματος Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
του Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισοτίμων και αντίστοιχων της αλλοδαπής, όπως αυτά καθορίζονται
στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ της παρούσης.
ε. Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση (Β2) της αγγλικής ή γαλλικής ή ιταλικής ή γερμανικής ή ισπανικής γλώσσας.
στ. Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (1) επεξεργασία κειμένων, (2) υπολογιστικά φύλλα και (3)
υπηρεσίες διαδικτύου.
ζ. Να πληρούν τις προϋποθέσεις καταλληλότητας η οποία θα κρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΦΑ−
ΛΑΙΟΥ ΣΤ΄ 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.
η. 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 πολιτειακής εξουσίας, τρομοκρατικών πράξεων, φυλετικών διακρίσε−
ων, 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, πλαστογραφίας πιστοποιητικού, δωροδοκίας ή
δωροληψίας, απιστίας περί την Υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, συκοφαντικής δυσφήμησης, οποιουδήποτε
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
(3) για στρατιωτικά εγκλήματα.
(4) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο σε ποινή φυλάκισης τουλάχι−
στον τριών μηνών.
θ. Να μη διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι για τα παραπάνω αδικήματα.
ι. Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για
τη στέρησή τους.
ια. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική
συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), είτε υπό συνδυασμό των δύο προηγουμένων.
2. Υποψήφιοι, που έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για τα αδικήματα της περ. η της παρ. 1 του παρόντος ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ,
μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, αλλά δεν κατατάσσονται στο Σώμα αν μέχρι την προκαθορισμένη
ημερομηνία κατάταξής τους δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση.
Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα.
Σημειώνεται ότι η απονομή χάριτος δεν αίρει το κώλυμα του υποψηφίου από ποινική καταδίκη, εφόσον μέχρι
την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων δεν έχει εκδοθεί το κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος
Π.Δ. που αίρει το σχετικό κώλυμα.
Περί αναστολής εκτέλεσης ποινής υπό όρο ισχύουν τα ορισθέντα στα άρθρα 99−104 του Ποινικού Κώδικα.
3. Τα προσόντα και η έλλειψη κωλυμάτων των υποψηφίων, πλην όσων ορίζονται διαφορετικά στην παρούσα,
πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και να διατη−
ρούνται τουλάχιστον μέχρι την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα− Ελληνική Ακτοφυλακή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
1. Όσοι έχουν τα προσόντα του Κεφαλαίου Β΄ της παρούσας και επιθυμούν να καταταγούν ως Αξιωματικοί
Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. Ειδικότητας Τεχνικού, πρέπει να υποβάλουν για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, σύμφωνα με
τα κατωτέρω οριζόμενα, τα εξής δικαιολογητικά:
α. Υπογεγραμμένη Αίτηση συμμετοχής – Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986, όπως ισχύει, ως επι−
συναπτόμενο Υπόδειγμα, στην οποία μεταξύ άλλων θα δηλώνουν ότι έχουν όλα τα προσόντα που αναφέρονται
στην προκήρυξη, ότι τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή, ότι σε περίπτωση που συμπερι−
λαμβάνονται στον Πίνακα επιτυχόντων θα υποβληθούν σε έλεγχο για χρήση απαγορευμένων ουσιών, καθώς και
ότι δεν έχουν υποβάλει άλλη αίτηση για την ίδια προκήρυξη. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
β. Δύο (02) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
γ. Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητάς τους (2 όψεις).
δ. Παράβολο δέκα (10) ευρώ με τα στοιχεία του υποψηφίου. Για την αναγραφή του (μοναδικού) κωδικού πα−
ραβόλου/πληρωμής στο σχετικό πεδίο της αίτησης συμμετοχής τους, οι υποψήφιοι πρέπει πριν από την υποβολή
αυτής να προβούν στην υποβολή αιτήματος χορήγησης ηλεκτρονικού παραβόλου στη διαδικτυακή πύλη της
Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr), στην ηλεκτρονική υπηρεσία e−παράβολο, συμπληρώνοντας, μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:
• στο πεδίο Φορέας Δημοσίου: Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου/ Λοιπές Υπηρεσίες,
• στο πεδίο Κατηγορία Παραβόλου: Διαγωνισμός κατάταξης προσωπικού Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. και
• στο πεδίο Τύπος Παραβόλου: Διαγωνισμός κατάταξης προσωπικού Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.
Κατά την επιλογή του Τύπου Παραβόλου θα εμφανισθεί αυτόματα και το ποσό των δέκα (10) ευρώ.
Ακολούθως, ο υποψήφιος θα πρέπει να προβεί έγκαιρα στην πληρωμή του παραβόλου [με Πιστωτική ή Χρεω−
στική κάρτα Ελληνικών Τραπεζών (Μόνο για πιστοποιημένους Χρήστες TaxisNet) ή σε όλες τις Τράπεζες και τα
ΕΛΤΑ], άλλως η αίτηση δεν θα λαμβάνεται υπ’ όψιν και ο υποψήφιος θα αποκλείεται του διαγωνισμού.
ε. Τίτλο σπουδών, ως παράγραφο 2 παρόντος ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ και ως ακολούθως:
(1) Δίπλωμα Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής Σχολής της παρ.1. Του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α΄ της παρούσης. Σε περίπτωση
που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό, το δίπλωμα πρέπει να συνοδεύεται
από βεβαίωση της οικείας Σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό. Σε περίπτωση που το δίπλωμα έχει απο−
κτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται επίσημη μετάφρασή του 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
του διπλώματος με τα χορηγούμενα διπλώματα από τα τμήματα Πολυτεχνείου της ημεδαπής, στις Σχολές και
τα Τμήματα που μνημονεύονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ της παρούσης και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας
αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα ημεδαπών τίτλων.
Οι κάτοχοι ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της ημεδαπής, με κάποιον εκ των ονομαστικά αναφε−
ρόμενων στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ της παρούσας τίτλο Α.Ε.Ι., πρέπει απαραιτήτως να προσκομίζουν και βεβαίωση του
αρμοδίου οργάνου του Α.Ε.Ι. − Πολυτεχνείου ή Τμήματος Πολυτεχνικής Σχολής − ημεδαπής στο οποίο ανήκει
η Σχολή ή το Τμήμα που χορήγησε τον εν λόγω τίτλο, περί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που
καλύπτουν 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 λαμβάνεται υπόψη.
Γίνεται δεκτό, μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών και πιστοποιητικό ή βεβαίωση από τη
Γραμματεία της οικείας Σχολής ημεδαπής, στο οποίο να αναγράφεται ότι ο υποψήφιος έχει επιτύχει στα προβλε−
πόμενα μαθήματα και έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του, καθώς και ο ακριβής αριθμητικός βαθμός διπλώματος.
(2) Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό, για τους κατόχους σχετικών τίτλων. Για τους τίτλους αυτούς ισχύουν αντί−
στοιχα τα αναφερόμενα στην παραπάνω περίπτωση ε (1) της παρούσης παραγράφου.
Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου αλλοδαπής αναγνωρίζεται μόνο εφόσον ο κά−
τοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος, δεν αναγνωρίζεται ισοτιμία μεταπτυχιακού
διπλώματος και επομένως δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος για τον υπολογισμό των μορίων. Ομοίως, στην
περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει το βασικό τίτλο, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος
για τον υπολογισμό των μορίων.
Επιπλέον, ανωτέρω τίτλοι, ημεδαπής ή αλλοδαπής, λογίζονται ως μεταπτυχιακοί για τον υπολογισμό των μορίων
μόνο αν για την απόκτησή τους ακολουθείται ετήσια τουλάχιστον φοίτηση.
στ. Τίτλο 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 τους αντίστοιχους τίτλους που αναφέρονται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας.
ζ. Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (1) επεξεργασίας κειμένων, (2) υπολογιστικών φύλλων και (3) υπηρε−
σιών διαδικτύου, αποδεικνύεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας.
2. Για την επικύρωση τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, ισχύουν τα ακόλουθα:
α. Της ημεδαπής
(1) Έγγραφα ημεδαπής που έχουν εκδοθεί από το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.),
τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα Δικαστήρια όλων των βαθμών, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους
κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, τις δημόσιες επιχειρήσεις και του οργανισμούς που
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προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3429/2005, καθώς και στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις
των Ο.Τ.Α., υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο ή ευκρινές φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου
ή ευκρινές φωτοαντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου.
(2) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα ή σε ευκρινή φωτοα−
ντίγραφα από αντίγραφα που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα
όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης (1).
β. Της αλλοδαπής
(1) Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο
ή σε ευκρινές φωτοαντίγραφο από αντίγραφο που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο.
(2) Πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, πρωτότυπη ή σε επικυρωμένο
αντίγραφο ή ευκρινές φωτοαντίγραφο της πρωτότυπης ή ευκρινές φωτοαντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου.
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.148/1913 (ΦΕΚ Α΄ 25/1914).
Τονίζεται ότι η υποβολή απλών, ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του υποψη−
φίου, περί της ακρίβειας και εγκυρότητας των υποβαλλόμενων φωτοαντιγράφων και ως εκ τούτου εξισώνεται με
την υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986. Στις περιπτώσεις υποβολής παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων,
πέραν των ποινικών κυρώσεων που θα επιβάλλονται, θα ανακαλείται και η πράξη κατάταξης του υποψηφίου,
κατά το μέρος που αφορά σε αυτόν, για την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά.
3. Όπου απαιτείται η υποβολή πολλών υπευθύνων δηλώσεων του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 για βεβαίωση γε−
γονότων ή καταστάσεων, κατά τα ανωτέρω, είναι δυνατόν οι δηλώσεις αυτές να περιληφθούν σωρευτικώς σε
ένα έντυπο δήλωσης του νόμου αυτού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1. Όσοι έχουν τα παραπάνω προσόντα και επιθυμούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό κατάταξης Αξιωματικών
Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. Ειδικότητας Τεχνικού, υποβάλουν αίτηση με επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως (ή
με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο), κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08:00 έως 14:00, ή
ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία, απευθείας σε Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών,
Μοριοδότησης και Κατάταξης, που ορίζεται με Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου και έχει ως έδρα
τη Σχολή Λιμενοφυλάκων στον Πειραιά, από την 12−6−2014 ημέρα Πέμπτη μέχρι και την 30−6−2014 ημέρα Δευ−
τέρα, στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ
ΤΕΡΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΙΔΟΥ, ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 18510
Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων
στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
2. Έργο της Επιτροπής Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης είναι:
α. η παραλαβή και ο έλεγχος όλων των αιτήσεων και των συνημμένων σε αυτές δικαιολογητικών, που υπο−
βάλλονται σε αυτή αυτοπροσώπως από τους υποψηφίους 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 αλληλογραφία από τους υποψηφίους.
γ. η μοριοδότηση των υποψηφίων των οποίων διαπιστώθηκε ότι οι αιτήσεις τους και τα συνημμένα σε αυτές
δικαιολογητικά, πληρούν τις προϋποθέσεις−απαιτήσεις της προκήρυξης.
δ. η σύνταξη, μετά το πέρας των ανωτέρω εργασιών, Πρακτικού στο οποίο θα επισυνάπτονται:
(1) Προσωρινός Αλφαβητικός Πίνακας Απορριφθέντων με τα στοιχεία των υποψηφίων των οποίων τα δικαι−
ολογητικά διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις−απαιτήσεις της προκήρυξης, αιτιολογώντας πλήρως
τους λόγους για τους οποίους δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό και
(2) Προσωρινός Αλφαβητικός Πίνακας Συμμετεχόντων με τα στοιχεία των υποψηφίων των οποίων τα δικαιο−
λογητικά διαπιστώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις−απαιτήσεις της προκήρυξης, στον οποίο θα αναγράφεται ο
αριθμός μορίων εκάστου υποψηφίου αναλυτικά και συνολικά, (όπως αυτά προκύπτουν σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο επόμενο ΚΕΦΑΛΑΙΟ E΄).
Οι Πίνακες αυτοί υπογράφονται από το Γραμματέα, τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής και θεωρούνται
από τον Αρχηγό Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.
Σχετική ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.
hcg.gr) και στο κτίριο του Αρχηγείου του Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.
3. Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης
επιστολής απευθείας στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) (παρ. 2 άρθρου 2 Ν. 3812/09), μέσα
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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 αναφέ−
ρεται ρητώς τόσο στην οικεία καταχώριση στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής,
όσο και στη σχετική ανακοίνωση στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Αρχηγείου Λ.Σ−ΕΛ.ΑΚΤ..
Η άσκηση ενστάσεως επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας 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
δεν λαμβάνεται υπόψη. Το ΑΣΕΠ εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις, αποφαίνεται επ’ αυτών και ενημερώνεται
ο ενιστάμενος με δική του ευθύνη, είτε από το ΑΣΕΠ είτε από το Αρχηγείο Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.
4. Η Επιτροπή προβαίνει, αν απαιτείται στις αναγκαίες διορθώσεις, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην από−
φαση του Α.Σ.Ε.Π. και στη συνέχεια συντάσσει Πρακτικό και καταρτίζει και επισυνάπτει σε αυτό τους Οριστικούς
Αλφαβητικούς Πίνακες Απορριφθέντων και Συμμετεχόντων, οι οποίοι υπογράφονται από το Γραμματέα, τον
Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής. Σχετική ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος –
Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr) και στο κτίριο του Αρχηγείου του Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ..
5. Με Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, δύναται να συγκροτείται Ομάδα Μηχανογραφικής Υποστή−
ριξης, η οποία θα έχει ως έργο την μηχανογραφική καταχώριση στοιχείων και την τεχνική υποστήριξη του διαγωνι−
σμού. Η επιβεβαίωση της ακρίβειας των εισαχθέντων στοιχείων, γίνεται από τις αρμόδιες ανά διαδικασία Επιτροπές.
Δικαιολογητικά και αιτήσεις που θα αποσταλούν από τους υποψήφιους εκπρόθεσμα (ήτοι θα φέρουν ημε−
ρομηνία ταχυδρομείου μεταγενέστερη της 30−6−2014), ή θα προσκομισθούν εκπρόθεσμα, δεν θα λαμβάνονται
υπόψη. Μη υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών εμπρόθεσμα αποκλείει τον υποψήφιο από τη
συμμετοχή του στις περαιτέρω διαδικασίες του διαγωνισμού.
6. Η αποδεδειγμένη υποβολή αναληθών, παραποιημένων ή πλαστών δικαιολογητικών επιφέρει και ποινικές
συνέπειες στον υποψήφιο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1. Η μοριοδότηση των συμμετεχόντων υποψηφίων πραγματοποιείται μηχανογραφικά και προσδιορίζεται από το
βαθµό του τίτλου σπουδών τους ο οποίος πολλαπλασιάζεται επί χίλια (1000) και ελέγχεται µέχρι εκατοστού
της µονάδας.
2. Όσοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης λαμβάνουν άπαξ επιπλέον
δύο χιλιάδες (2000) μόρια.
3. Όσοι είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου λαμβάνουν άπαξ επιπλέον τέσσερις χιλιάδες (4000) μόρια.
4. Στα ανωτέρω μόρια προστίθενται για τη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή ιταλικής ή γερμανικής ή ισπα−
νικής γλώσσας αριθμός μορίων, ως ακολούθως:
Χίλια (1000) μόρια για κάθε μία εξ αυτών σε όσους κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που αποδεικνύει
την άριστη γνώση (Γ2).
Πεντακόσια (500) μόρια για κάθε μία εξ αυτών σε όσους κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που απο−
δεικνύει την πολύ καλή γνώση (Γ1).
Τριακόσια (300) μόρια για κάθε μία εξ αυτών σε όσους κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που αποδει−
κνύει την καλή γνώση (Β2).
Αν ο υποψήφιος κατέχει τίτλους γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας διαφόρων επιπέδων λαμβάνεται υπόψη μόνο
ο ανώτερος τίτλος.
5. Η συνολική βαθμολογία ελέγχεται μέχρι εκατοστού της μονάδας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων
επιλέγεται ο υποψήφιος που έχει το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας επιλέγεται ο
υποψήφιος που έχει τη μεγαλύτερη ηλικία, σύμφωνα με την ημερομηνία γέννησής του. Σε περίπτωση και νέας
ισοβαθμίας θα διεξαχθεί κλήρωση από την Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και
Κατάταξης ενώπιον των ισοβαθμούντων υποψηφίων.
6. Η Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης συντάσσει Πρακτικό με
συνημμένους τρεις (03) Πίνακες Συμμετεχόντων Διπλωματούχων Πολυτεχνείων και Τμημάτων Πολυτεχνικών
Σχολών Α.Ε.Ι. (Μηχανολόγων Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών και Αγρονόμων & Τοπογράφων Μη−
χανικών) κατά φθίνουσα σειρά συνολικού αριθμού μορίων. Οι εν λόγω Πίνακες υπογράφονται από το Γραμματέα,
τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής (www.hcg.gr) και στο κτίριο του Αρχηγείου του Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΨΟΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗΝ Α.Ν.Υ.Ε.,
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
1. Από την Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης καλείται από τις
πρώτες κατά σειρά θέσεις επιτυχίας κάθε μιας από τις υπάρχουσες περιπτώσεις διπλωματούχων, αριθμός υπο−
ψηφίων αυξημένος τουλάχιστον στο τριπλάσιο του αριθμού των προκηρυσσομένων σε αυτή θέσεων, προκειμένου
οι υποψήφιοι αυτοί να υψομετρηθούν, να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις – παραπομπή στην Ανώτατη του
Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ), αθλητικές δοκιμασίες και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.
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2. Ο συγκεντρωτικός Αλφαβητικός Πίνακας Καλουμένων, ο οποίος υπογράφεται από το Γραμματέα, τον Πρό−
εδρο και τα μέλη της Επιτροπής, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής
(www.hcg.gr), καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου του Λ.Σ−ΕΛ.ΑΚΤ.
3. Για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής των διαδικασιών της παραγράφου 1, οι υποψήφιοι ενημερώνονται
με δική τους ευθύνη.
Σχετική ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.
gr), καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου του Λ.Σ−ΕΛ.ΑΚΤ.
Οι υποψήφιοι προσερχόμενοι σε κάθε διαδικασία του διαγωνισμού θα πρέπει να έχουν μαζί τους υποχρεω−
τικά το δελτίο ταυτότητάς τους. Όσοι δεν φέρουν δελτίο ταυτότητας δεν θα γίνονται δεκτοί και δεν θα τους
επιτρέπεται η είσοδος στους χώρους διεξαγωγής των διαδικασιών, εκτός αν προσκομίσουν βεβαίωση της Αστυ−
νομικής Αρχής με σφραγισμένη φωτογραφία, όπου θα αναγράφεται ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για
την έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ή διαβατήριο ή ναυτικό φυλλάδιο ή άδεια οδήγησης, εφόσον αυτά
φέρουν σχετική φωτογραφία.
4. 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 Υγειονομικού (Ιατρός), η οποία ορίζεται με Aπόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Αιγαίου.
Η Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό στο οποίο επισυνάπτει 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 οποιονδήποτε λόγο, αποκλείονται του διαγωνισμού. Ιδιαίτερη
εξέταση υποψηφίου αποκλείεται, πλην της περιπτώσεως ύπαρξης αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας και μόνο εντός
του χρονοδιαγράμματος διεξαγωγής της διαδικασίας υψομέτρησης.
Σε περίπτωση όπου κατά τη διαδικασία της υψομέτρησης υποψήφιος επί τόπου και ενώπιον του Προέδρου της
Επιτροπής Υψομέτρησης προβάλει αντίρρηση επί του αποτελέσματος, διενεργείται επανέλεγχος και η Επιτροπή
βεβαιώνει εγγράφως ότι προέβη σε τρεις (03) επανειλημμένες μετρήσεις σε διαφορετικά χρονικά σημεία, εντός όμως
του χρονοδιαγράμματος της διαδικασίας υψομέτρησης και όχι πέραν της μίας επιπλέον ημέρας από την ολοκλήρω−
σή της, κατά τις εργάσιμες ώρες. Η σχετική βεβαίωση συνυπογράφεται και από τον υποψήφιο στον οποίο αφορά.
Σχετική ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.
gr) και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ..
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόβλημα επί της διαδικασίας και μόνο, αρμόδιος είναι ο Πρόεδρος της οικείας
Επιτροπής Υψομέτρησης.
5. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις και παραπέμπονται στην Ανωτάτη του Ναυτι−
κού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ), η οποία αποφαίνεται για την υγειονομική τους καταλληλότητα. Οι υποψήφιοι
έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν κατά την ημέρα παρουσίασής τους για ιατρικές εξετάσεις, καθώς
και ενώπιον της Α.Ν.Υ.Ε. όλες τις ακόλουθες εργαστηριακές εξετάσεις:
α. Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, κρεατινίνη, τρανσαμινάσες, γενική ούρων και ανοσολογικές εξετάσεις (Τεστ
HIV, τεστ HbsAg, τεστ HCV) με γνωμάτευση ιατρού.
β. Ακτινογραφία θώρακα FACE με γνωμάτευση ιατρού.
γ. Ηλεκτροκαρδιογράφημα με γνωμάτευση ιατρού όπου να αναφέρεται ότι ο υποψήφιος δύναται να συμμε−
τάσχει σε αθλητικές δοκιμασίες.
Οι εξετάσεις μπορούν να διενεργηθούν σε Νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη
ιατρό της χώρας, με την προϋπόθεση να έχουν γίνει εντός τριμήνου προ της ημερομηνίας παρουσίασής τους για
ιατρικές εξετάσεις και να είναι νόμιμα επικυρωμένες (φωτογραφία υποψηφίου – ημερομηνία – σφραγίδα ιατρού).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μη προσκόμιση ΟΛΩΝ των παραπάνω εξετάσεων 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 αποκλείεται, πλην της περιπτώσεως ύπαρξης αποδεδειγμένης
ανωτέρας βίας και μόνο εντός του χρονοδιαγράμματος διεξαγωγής της διαδικασίας ιατρικών εξετάσεων.
6. Η ιατρική εξέταση των υποψηφίων ενεργείται σύμφωνα με το Π.Δ. 11/2014 (Α΄ 17). Οι αποφάσεις της ΑΝΥΕ
είναι μη αναθεωρήσιμες (Ν.Δ. 1327/1973).
7. Ανακοίνωση με τα ονόματα όσων κρίνονται κατάλληλοι από την ΑΝΥΕ και καλούνται να συμμετάσχουν στην
επόμενη διαδικασία αθλητικών δοκιμασιών, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής (www.hcg.gr) και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.
8. Οι υποψήφιοι που κρίνονται «Κατάλληλοι» από την ΑΝΥΕ, υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες ενώπιον της
Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών, που συγκροτείται με Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, σύμφωνα
με πρόγραμμα που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr)
και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ..
9. 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.
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Η Επιτροπή μετά το πέρας της δοκιμασίας της κολύμβησης συντάσσει σχετικό Πρακτικό, στο οποίο επισυνάπτει
Πίνακα με αυτούς που επέτυχαν στην κολύμβηση, καθώς και Πίνακα με τους υποψηφίους οι οποίοι απέτυχαν
αναγράφοντας την πλήρη αιτιολογία.
Σχετική ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.
gr) και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ..
β. Οι υποψήφιοι που επέτυχαν στην κολύμβηση υποβάλλονται σε όλα τα ακόλουθα αγωνίσματα και υποχρε−
ούνται να επιτύχουν τα όρια επίδοσης και στα πέντε:
(1) Άλμα σε μήκος με φόρα 3,60 μέτρα (τρεις προσπάθειες).
(2) Άλμα σε ύψος με φόρα 1,00 μέτρο (τρεις προσπάθειες).
(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 αθροίσματος
της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το δεξί και το αριστερό χέρι με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για
όλους τους υποψήφιους (τρεις προσπάθειες).
Όσοι δεν παρουσιασθούν ή δεν συμμετάσχουν για οποιονδήποτε λόγο σύμφωνα με το πρόγραμμα σε όλα τα
αγωνίσματα των αθλητικών δοκιμασιών, αποκλείονται του διαγωνισμού.
Η Επιτροπή μετά το πέρας των αγωνισμάτων συντάσσει σχετικό Πρακτικό, στο οποίο επισυνάπτει Πίνακα με
αυτούς που επέτυχαν στα αγωνίσματα καθώς και Πίνακα με τους υποψηφίους που απέτυχαν αναγράφοντας την
πλήρη αιτιολογία.
Ανακοίνωση με τα ονόματα όσων επιτύχουν στα αγωνίσματα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώμα−
τος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr) και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.
10. Ιδιαίτερη εξέταση υποψηφίου αποκλείεται. Ειδικά σε περίπτωση που αποδεδειγμένα συντρέχει λόγος ανω−
τέρας 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 αγωνισμάτων αντίστοιχα
σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Υποψήφιος που προσέρχεται να συμμετάσχει στις αθλητικές δοκιμασίες αλλά παρουσιάζει εμφανέστατα στοι−
χεία σοβαρής ασθένειας ή φέρει σοβαρά τραύματα ή κατάγματα ή ευρίσκεται σε κατάσταση τέτοια (κύησης,
κ.λ.π.), που καθιστά τη συμμετοχή του εντός του χρονοδιαγράμματος των αθλητικών δοκιμασιών σύμφωνα με το
πρόγραμμα, αδύνατη και επικίνδυνη για τον ίδιο, μετά από επιτόπια εξέταση από τον παρόντα ιατρό αποκλείεται
του διαγωνισμού.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόβλημα επί της διαδικασίας και μόνο, αρμόδιος είναι ο Πρόεδρος της οικείας
Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών.
11. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι που επέτυχαν στα αγωνίσματα υποβάλλονται σε κατάλληλες Ψυχοτεχνικές δοκι−
μασίες από Επιτροπή αρμόδιων Αξιωματικών που ορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Οι
υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή δοκιμασία (TEST Προσωπικότητας) και προφορική δοκιμασία (συνέντευξη)
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Με τις εξετάσεις αυτές ερευνάται η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μετα−
βαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη
και η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου.
Η Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό στο οποίο επισυνάπτει Πίνακα με το αποτέλεσμα ανά υποψήφιο. Όποιος κρί−
νεται ακατάλληλος από τις ψυχοτεχνικές δοκιμασίες ή δεν παρουσιάσθηκε σύμφωνα με το πρόγραμμα ή δεν
συμμετείχε για οποιονδήποτε λόγο σε αυτές, αποκλείεται από το διαγωνισμό. Ιδιαίτερη εξέταση υποψηφίου
αποκλείεται, πλην της περιπτώσεως ύπαρξης αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας και μόνο εντός του χρονοδιαγράμ−
ματος διεξαγωγής της διαδικασίας Ψυχοτεχνικών δοκιμασιών.
Ανακοίνωση με τα ονόματα όσων παρουσιασθούν και επιτύχουν στην εν λόγω διαδικασία, αναρτάται στην ιστο−
σελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr) και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόβλημα επί της διαδικασίας και μόνο, αρμόδιος είναι ο Πρόεδρος της οικείας
Επιτροπής Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών.
12. Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών του παρόντος ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ο αριθμός των
υποψηφίων δεν επαρκεί για την κάλυψη των προκηρυσσομένων θέσεων, δύναται να κληθεί εκ νέου από τους μη
εισέτι κληθέντες και κατά σειρά επιτυχίας συμπληρωματικός αριθμός υποψηφίων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
1. Μετά το πέρας όλων των παραπάνω διαδικασιών, η Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριο−
δότησης και Κατάταξης καταρτίζει Πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων, οι οποίοι υπογράφονται από το Γραμ−
ματέα, τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής, θεωρούνται από τον Αρχηγό Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. και αναρτώνται στην
ιστοσελίδα του Λιµενικού Σώµατος − Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr) και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.
Κατόπιν της έκδοσης σχετικής απόφασης κατανομής 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 Προεδρικό Διάταγμα για την κατάταξη των επιτυχόντων.

134

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π.

2. Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα κληθούν να καταταχθούν, 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 φυγόποινος,
φυγόδικος που να έχει εκδοθεί τρεις (3) μήνες το πολύ πριν από την ημερομηνία υποβολής.
β. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 του
Ν. 2690/1999, 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 προβλεπό−
μενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄ της παρούσης αδικήματα.
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί μετά την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης
του διαγωνισμού και να είναι νομίμως χαρτοσημασμένα.
Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης, καθώς και Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής χρήσης (πρώην
ποινικού μητρώου τύπου Α΄) που να καλύπτει τις προϋποθέσεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ B΄ της παρούσης, αναζητούνται
αυτεπάγγελτα από την αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου του Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.
3. Οι επιτυχόντες κατατάσσονται απευθείας στο Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή με το βαθμό του Αν−
θυποπλοίαρχου Λ.Σ. Ειδικότητας Τεχνικού. Η κατάταξη διενεργείται με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με
πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Οι κατατασσόμενοι αναλαμβάνουν υποχρέωση εξαετούς παραμονής
στο Σώμα. Με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. διαγράφονται από τον πίνακα επιτυχόντων οι υποψήφιοι που
θα υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, πριν την ημερομηνία κατάταξης, ότι δεν επιθυμούν να κατα−
ταχθούν και στη θέση τους καλούνται οι επόμενοι κατά σειρά του οικείου Πίνακα Επιλαχόντων Διπλωματούχων
Πολυτεχνείων και Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών Α.Ε.Ι..
4. Τονίζεται ότι, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.3079/2002, όπως ισχύει, απαγορεύεται στους λειτουρ−
γούς ή υπαλλήλους έμμισθους και άμισθους, πολιτικούς και στρατιωτικούς ή μισθωτούς που απασχολούνται στο
Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου
που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου
προϋπολογισμού τους και άσχετα από τη φύση της σχέσεώς που τους συνδέει με το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. ή το
νομικό πρόσωπο, να διορισθούν ή προσληφθούν και σε δεύτερη θέση ή απασχόληση στο δημόσιο τομέα αυτό,
τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή.
Η παράβαση της θεσπιζομένης με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 1 του Ν. 1256/82 απαγορεύσεως
διώκεται αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας οποιουδήποτε πολίτη και τιμωρείται ποινικά σαν παράβαση
καθήκοντος με ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον ενός έτους και πειθαρχικά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Οι κατατασσόμενοι στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή Αξιωματικοί ειδικότητας Τεχνικού παρακο−
λουθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια χρονικής διάρκειας τεσσάρων (04) μηνών, κυρίως σε θέματα στρατιωτικής
αγωγής, αρμοδιότητας και αποστολής του Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και πρακτική εκπαίδευση επί του αντικειμένου
απασχόλησής τους.
2. Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, ελέγχονται
ως προς τη γνησιότητά τους από τουλάχιστον τριμελή Επιτροπή Αξιωματικών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. η οποία συγκροτείται
με Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Στο εν λόγω ποσοστό περιλαμβάνεται και το σύνολο των
δικαιολογητικών όσων υποψηφίων καταταχθούν.
Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, πλην των καταταχθέντων, καθώς και τα δικαιολογητικά για τα οποία διε−
νεργήθηκε έλεγχος γνησιότητας, 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
υπάρχει εκκρεμής σχετική δίκη. Επιστροφή δικαιολογητικών γίνεται κατόπιν υποβολής αίτησης του υποψηφίου,
πριν την παρέλευση του 12μήνου, προς την αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου του Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. για πρωτότυπους
τίτλους σπουδών.
3. Οι κατατασσόμενοι στο Λιμενικό Σώμα−Ελληνική Ακτοφυλακή από 1.1.2011 και μετά, οι οποίοι, πριν την κατά−
ταξή τους, είχαν ασφαλιστεί στον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), ασφαλίζονται
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄ και Β΄ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης.
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ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΦΑΚ. 221.10−
4/2014/ΑΡΙΘΜ. ΣΧΕΔ. 6153/05−6−2014 Προκήρυξης Δι−
αγωνισμού Κατάταξης Αξιωματικών Λιμενικού Σώ−
ματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής Ειδικότητας Τεχνικού
(ανδρών − γυναικών) έτους 2014

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ − ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Α) ΑΓΓΛΙΚΑ
Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο
1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων
του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1
του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’», ως εξής:
α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε
με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
ή
β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN
ή
γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους
μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενερ−
γούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν
υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου
ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε
τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική , είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής
χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται
η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική
Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους φορείς, βε−
βαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2) :
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 90−100, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examina−
tions Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7,5 και άνω .
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 −PROFICIENT COMMUNICATION− του EDEXCEL, ή PEARSON TEST OF
ENGLISH GENERAL LEVEL 5 −PROFICIENT COMMUNICATION− του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN
ESOL INTERNATIONAL(CEF C2)
• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE
LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) −MASTERY− και
CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) −MASTERY− (Συνυποβάλλονται αθροιστικά
για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL−MASTERY− και
CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL −MASTERY− (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για
την απόδειξη της άριστης γνώσης).
• EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI Level 3 Certificate in
ESOL International (CEF C2).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit”).
• 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.
• NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2).
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 75−89, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examina−
tions Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 6 έως 7.
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• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local Examinations
Syndicate (UCLES).
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 −ADVANCED COMMUNICATION− του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF
ENGLISH GENERAL LEVEL 4 −ADVANCED COMMUNICATION− του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 2 CERTIFICATE IN
ESOL INTERNATIONAL(CEF C1)
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) − EXPERT− και
CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) − EXPERT− (Συνυποβάλλονται αθροιστικά
για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL −EXPERT− και
CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL − EXPERT − (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την
απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).
• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ−
USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.
• ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως 900 του EDUCA−
TIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
• EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ή PEARSON EDI Level 2 Certificate in ESOL
International (CEF C1).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των
ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit”).
• 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.
• NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1).
(γ) Καλή γνώση (Β2) :
• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 60−74, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examina−
tions Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5 έως 5,5.
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examina−
tions Syndicate (UCLES).
• (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 − UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION− του EDEXCEL ή PEARSON
TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER− INTERMEDIATE COMMUNICATION− του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL
I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2)
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) −COMMUNICA−
TOR− και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) −COMMUNICATOR− (Συνυπο−
βάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL
ESOL − COMMUNICATOR − και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL − COMMUNICATOR
− (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).
• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCA−
TIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
• EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ή PEARSON EDI Level 1 Certificate in ESOL
International (CEF B2) .
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των
ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit.
• 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.
• NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2).
Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγ−
γλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:
(i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε (με ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας έκδοσης του πιστο−
ποιητικού), ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από
την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή
ή
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(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως
φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες
της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.
Β) ΓΑΛΛΙΚΑ
Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής:
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2) :
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19
του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE.
• Πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION LETTRES ή DALF C2.
• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώματος
ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II).
• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE).
• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de fran−
cais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C2
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης.
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19
του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο μέχρι το 1996).
• DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή DALF C1.
• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I).
• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de fran−
cais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C1
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPΕRATIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης.
(γ) Καλή γνώση (Β2) :
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19
του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2.
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996).
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE−SORBONNE B2.
• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de fran−
cais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο Β2
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL του Πανεπιστημίου Γενεύης.
Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση,
από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών−Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού .
Γ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής:
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2) :
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19
του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• Goethe−Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen) του Ιν−
στιτούτου Goethe.
• Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), του Πανεπιστημίου Ludwig−Maximilian του Μο−
νάχου και του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31−12−2011)
• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου Ludwig−Maximilian του Μονάχου και του
Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31−12−2011)
• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31−12−2011)
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19
του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• GOETHE – ZERTIFIKAT C1 του Ινστιτούτου Goethe.
• ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (μέχρι τον Μάιο 2007) του Ινστιτούτου Goethe.
• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Ινστιτούτου Goethe.
• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH.
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.
(γ) Καλή γνώση (Β2) :
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19
του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
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GOETHE – ZERTIFIKAT B2 του Ινστιτούτου Goethe.
ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe.
ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) B2 MITTELSTUFE DEUTSCH.
ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.

Δ) ΙΤΑΛΙΚΑ
Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής:
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2) :
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19
του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA.
• DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA .
• DIPLOMA DI TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE.
• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE του Πανεπιστημίου Γενεύης.
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή P.L.I.D.A. D (έως το 2003)
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19
του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA ( του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθήνας).
• DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης).
• CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO του Πανεπιστημίου Γενεύης.
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έως το 2003) .
(γ) Καλή γνώση (Β2) :
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19
του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης).
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE του Πανεπιστημίου Γενεύης.
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003).
Ε) ΙΣΠΑΝΙΚΑ
Η γνώση της Ισπανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής:
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2) :
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL.
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR) (Ministry of Education).
• CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (Ministry of Education).
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19
του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS).
(γ) Καλή γνώση (Β2) :
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19
του άρθρου 13 του ν.3149/2003 .
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO).
• DIPLOMA DELE BASICO DE ESPANOL (Ministry of Education).
Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα.
Επίσης:
α) Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:
(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της
ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,
(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου
ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 ,
(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί
μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.
β) Η πολύ καλή γνώση ή η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με κρατικό πιστοποιητικό γλωσ−
σομάθειας επιπέδου Γ1 και Β2 αντίστοιχα, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2740/1999 (ΦΕΚ
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186 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 περ. α΄ του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α΄). Η καλή γνώση
της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή με−
ταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.
Οι υπό στοιχείο α(iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής 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. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση
χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.
Σημείωση:
α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν
αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.
β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη
γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.
Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (π.δ 347/2003).
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επίσημη μετάφραση του τίτλου
σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας) καθώς και ευκρινές
φωτοαντίγραφο από αντίγραφο του τίτλου αυτού που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο.
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ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΦΑΚ.221.10−
4/2014/ΑΡΙΘΜ. ΣΧΕΔ. 6153/05−6−2014 Προκήρυξης
Διαγωνισμού Κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.
Ειδικότητας Τεχνικού (ανδρών – γυναικών) έτους
2014

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ)
υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής:
1. Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται
από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) πρώην
Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ.
Μέχρι σήμερα έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή τον ΕΟΠΠΕΠ, με σχετικές πράξεις τους, οι παρακάτω
φορείς, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία πιστοποίησης:
α) ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006 έως 30.11.2012 βάσει της αριθ. Β/22578/30.11.2012 απόφασης του ΕΟΠΠΕΠ) ή Peopl−
eCert Ελλάς ΑΕ (30.11.2012 με την αριθ. Β/22579/30.11.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)
β) Vellum Global Educational Services S.A. (22.2.2006),
γ) Infotest (22.2.2006)
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αλλαγή ονομασίας της ΙCT Hellas Α.Ε.)
ε) ΚΕΥ−CERT (5.4.2006)
στ) ACTA Α.Ε. (17.5.2006)
ζ) I SKILLS A.E. (14.9.2007)
η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ − TELEFOS TRAINING ΕΠΕ (18−12−2007) ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ − TELEFOS CERT ΕΠΕ (Με την
αριθ.Γ/12485/21.5.2009 πράξη μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ − TELEFOS TRAINING ΕΠΕ) ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ−
INFOCERT ΕΠΕ (Με την αριθ. Β/18216/24.9.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ περί μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ
− TELEFOS CERT ΕΠΕ)
θ) DIPLOMA−ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (30−9−2009)
Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς είναι τα εξής:
α) ECDL Eλλάς Α.Ε. ή People Cert Ελλάς ΑΕ
• ECDL Core Certificate
• ECDL Start Certificate
• ECDL Progress Certificate
• ECDL Profile Certificate
β) Vellum Global Educational Services S.A.
• Cambridge International Diploma in IT Skills
• Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency
Vellum Diploma in IT Skills
γ) Infotest
• Internet and Computing Core Certification (IC3)
• Microsoft Office Specialist (MOS)
• Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert)
• Infotest Certified Basic User (ICBU) (τα πιστοποιητικά μπορούν να περιέχουν οποιονδήποτε συνδυασμό των
ενοτήτων «Επεξεργασία Κειμένου», «Υπολογιστικά Φύλλα», «Υπηρεσίες Διαδικτύου», «Παρουσιάσεις» και «Βάσεις
Δεδομένων»)
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe
• ICT Intermediate A
• ICT Intermediate B
• ICT Intermediate C
ε) ΚΕΥ−CERT
• Key Cert IT Basic
• Key Cert IT Initial
στ) ACTA Α.Ε.
• Certified Computer User (CCU)
ζ) I SKILLS A.E.
• Basic I.T. Standard
• Basic I.T. Thematic
• Basic I.T. Core
η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ − TELEFOS TRAINING ΕΠΕ ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ − TELEFOS CERT ΕΠΕ ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ−INFOCERT ΕΠΕ
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• Basic Skills ή Infocert Basic Skills (25. 6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
• Basic ή Infocert Basic (25. 6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
• Integration Skills ή Infocert Integration Skills (25. 6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
θ) DIPLOMA−ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
• Basic Office
• Business Office
Σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. πρωτ. ΔΠ/41791/5.12.2013 απόφαση της υπ΄ αριθ. 91/5.12.2013 συνεδρίασης του Δ.Σ.
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Η ισχύς των πιστοποιητικών των παραπάνω φορέων, τα οποία εκδόθηκαν μετά την ημερομηνία πιστοποίησής
τους από τον ΟΕΕΚ και μέχρι 31/12/2011, παρατείνεται έως 30/6/2014.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόμενες από την προκήρυξη
ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόμη εκδοθεί, μπορεί να γίνει αποδεκτή σχετική περί τούτου
βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιημένου φορέα έκδοσης αυτού.
Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κλπ) δεν γίνονται δεκτά.
Γίνονται επίσης δεκτά μέχρι 30.6.2014, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα
οποία χορηγήθηκαν από τους παραπάνω φορείς (α έως δ) μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον
Ο.Ε.Ε.Κ. και η ισχύς τους έληγε την 31.12.2013 , με την εξής ονομασία:
α) ECDL από την εταιρεία ECDL−GREEK COMPUTER SOCIETY−Ε.Π.Υ.
β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum Global Educational
Services).
γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft),εταιρεία Infotest (πρώην TECHNOPLUS) και
δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas Α.Ε.).
2. Mε τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πλη−
ροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται κατωτέρω.
3. Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή /και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από
την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον
μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά
μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής
(Π.Ε), είτε Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολο−
γίζονται αθροιστικά.
4. Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποδεικνύουν επαρκώς
τη γνώση χειρισμού Η/Υ ακόμη και με μόνη την υποβολή βεβαιώσεων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες πιστο−
ποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθή−
ματα τα οποία κατά την εκτίμηση του τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ.
Διευκρινίζεται ότι τίτλοι σπουδών ανώτερης αλλά και κατώτερης κατηγορίας από την κατηγορία για την οποία
υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος , εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις εγκυρότητας , γίνονται δεκτοί ,
δεδομένου ότι αφενός οι εν λόγω τρόποι απόδειξης προβλέπονται από το προσοντολόγιο, αφετέρου οι σχετικοί
τίτλοι και βεβαιώσεις υποβάλλονται για την απόδειξη της γνώσης Η/Υ και όχι για τη διεκδίκηση θέσης ανώτερης
ή κατώτερης κατηγορίας της προκηρυσσόμενης.
5. Γίνονται επίσης δεκτά, πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ, κατόπιν
επιτυχούς συμμετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων
που διοργάνωσε ο Οργανισμός. Τα πιστοποιητικά αυτά ισχύουν για τρία (3) έτη από την έκδοσή τους. Η ισχύς
των πιστοποιητικών που εκδόθηκαν από τον ΟΕΕΚ μέχρι και 31/12/2008 παρατείνεται έως 30/6/2014.

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΡΙΤΟΒΑθΜΙΑΣ – ΜΕΤΑΔ/ΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
(όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6,14 και 19 του Π.Δ 50/2001 όπως ισχύει)
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Πληροφορικής
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής
Επιστήμης Υπολογιστών
Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών
Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων
Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
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−
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών
−
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών
−
Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
−
Ηλεκτρονικής και Μηχανικoύ Υπολογιστών
−
Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοιατρική
−
Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
−
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
−
Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)
−
Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων
−
Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
−
Πληροφορικής
−
Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
−
Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
−
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων
−
Βιομηχανικής Πληροφορικής
−
Πληροφορικής και Επικοινωνιών
−
Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας
−
Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών
−
Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης
−
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.
Γ) ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
−
−

Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής, ή
Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου :
i) Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής − Δικτύων Η/Υ,
ii) Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα,
−
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.
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ȊʌȩįİȚȖȝĮ

ĬȑıȘ ʌȡȩıĳĮĲȘȢ
ȑȖȤȡȦȝȘȢ ĳȦĲȠȖȡĮĳȓĮȢ
ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ.

ǹǿȉǾȈǾ - ȊȆǼȊĬȊȃǾ ǻǾȁȍȈǾ
ȈȣȝȝİĲȠȤȒȢ ȣʌȠȥȒĳȚȠȣ/ĮȢ ıĲȠ įȚĮȖȦȞȚıȝȩ ȀĮĲȐĲĮȟȘȢ
ǹȟȚȦȝĮĲȚțȫȞ ȁ.Ȉ.-Ǽȁ.ǹȀȉ. ǼȚįȚțȩĲȘĲĮȢ ȉİȤȞȚțȠȪ ȑĲȠȣȢ 2014
ȆȇȅȈ: ǼʌȚĲȡȠʌȒ ȆĮȡĮȜĮȕȒȢ- ǼȜȑȖȤȠȣ ǻȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȫȞ, ȂȠȡȚȠįȩĲȘıȘȢ țĮȚ ȀĮĲȐĲĮȟȘȢ įȚĮȖȦȞȚıȝȠȪ ȀĮĲȐĲĮȟȘȢ ǹȟȚȦȝĮĲȚțȫȞ ȁ.Ȉ.Ǽȁ.ǹȀȉ. ǼȚįȚțȩĲȘĲĮȢ ȉİȤȞȚțȠȪ (ĮȞįȡȫȞ - ȖȣȞĮȚțȫȞ) ȑĲȠȣȢ 2014

(ǹ) ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȊȆȅȌǾĭǿȅȊ:
ȅ/Ǿ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ/Į ıȣȝʌȜȘȡȫȞİȚ ȝİ țİĳĮȜĮȓĮ ȩȜĮ ĲĮ țĮĲȦĲȑȡȦ ıĲȠȚȤİȓĮ, İʌȚıȣȞȐʌĲȠȞĲĮȢ ĳȦĲȠĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ǻİȜĲȓȠȣ ȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ (įȪȠ
ȩȥİȚȢ).
ǼʌȫȞȣȝȠ

ĭȪȜȠ

ǵȞȠȝĮ

ǵȞȠȝĮ ȆĮĲȑȡĮ

Ǿȝİȡ. īȑȞȞȘıȘȢ

ǵȞȠȝĮ ȂȘĲȑȡĮȢ

ȉȩʌȠȢ īȑȞȞȘıȘȢ

ǱȞįȡĮȢ
īȣȞĮȓțĮ
ǹȡȚșȝȩȢ ǻȘȝȠĲȠȜȠȖȓȠȣ Ȓ

ǻȒȝȠȢ Ȓ ȀȠȚȞȩĲȘĲĮ ǻȘȝȠĲȠȜȠȖȓȠȣ Ȓ

ȂȘĲȡȫȠȣ ǹȡȡȑȞȦȞ

ȂȘĲȡȫȠȣ ǹȡȡȑȞȦȞ

ȃȠȝȩȢ ȊʌĮȖȦȖȒȢ

ȈĲȠȚȤİȓĮ ǻİȜĲȓȠȣ ȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ
ǹȡȚșȝȩȢ ǻİȜĲȓȠȣ

Ǿȝİȡ. ǲțįȠıȘȢ

ȆȩȜȘ ǻȚĮȝȠȞȒȢ

ȅįȩȢ

ǹȡȚșȝȩȢ ĭȠȡȠȜȠȖȚțȠȪ ȂȘĲȡȫȠȣ

ȉȘȜȑĳȦȞĮ ǼʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ

ȈĲĮșİȡȩ:

ǹȡȤȒ ǲțįȠıȘȢ

ǹȡȚșȝȩȢ

ȉ.Ȁ.

ǹȡȚșȝȩȢ ȂȘĲȡȫȠȣ ȀȠȚȞȦȞȚțȒȢ ǹıĳȐȜȚıȘȢ

ȀȚȞȘĲȩ:

e-mail:

ȀȦįȚțȩȢ ǹȡȚșȝȩȢ țĮĲĮĲİșȑȞĲȠȢ ȝİ ĲȘȞ
ʌĮȡȠȪıĮ ʌĮȡĮȕȩȜȠȣ/ʌȜȘȡȦȝȒȢ

ǲȜİȖȤȠȢ İȖțȣȡȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ʌȜȘȡȦȝȒȢ ʌĮȡĮȕȩȜȠȣ
(ıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ǼʌȚĲȡȠʌȒ)
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(Ǻ) ȈȊȂȂǼȉǼȋȅȃȉǼȈ ǻǿȆȁȍȂǹȉȅȊȋȅǿ – ǺǹĬȂȅȈ ȉǿȉȁȅȊ ȈȆȅȊǻȍȃ:
O/Ǿ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ/Į ĮȞĮȖȡȐĳİȚ ĲȘȞ ǲȞįİȚȟȘ ȋ țĮȚ ĲȠ īİȞȚțȩ ǺĮșȝȩ ĲȠȣ ȆĲȣȤȓȠȣ ıĲȠ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ ĲİĲȡȐȖȦȞȠ, İʌȚıȣȞȐʌĲȠȞĲĮȢ
șİȦȡȘȝȑȞȠ ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ȆĲȣȤȓȠȣ.
ǻȚʌȜȦȝĮĲȠȪȤȠȚ
ȈȤȠȜȫȞ
ȆȠȜȣĲİȤȞİȓȦȞ
țĮȚ ȉȓșİĲĮȚ Ș ȑȞįİȚȟȘ
ȋ ıĲȠ ȠȚțİȓȠ
ȉȝȘȝȐĲȦȞ ȆȠȜȣĲİȤȞȚțȫȞ ȈȤȠȜȫȞ ǹ.Ǽ.ǿ. ĲȠȣ
ĲİĲȡȐȖȦȞȠ
ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȚĮțȠȪ ĲȠȝȑĮ ĲȘȢ ȘȝİįĮʌȒȢ Ȓ ȚıȠĲȓȝȦȞ
țĮȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȦȞ ĲȘȢ ȘȝİįĮʌȒȢ Ȓ ĮȜȜȠįĮʌȒȢ

īİȞȚțȩȢ ǺĮșȝȩȢ ȆĲȣȤȓȠȣ

(ĮȡȚșȝȘĲȚțȐ țĮȚ ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ)

ǻȚʌȜȦȝĮĲȠȪȤȠȚ ȂȘȤĮȞȠȜȩȖȠȚ ȂȘȤĮȞȚțȠȓ
(Ȁȍǻ. 100)
ǻȚʌȜȦȝĮĲȠȪȤȠȚ ȃĮȣʌȘȖȠȓ ȂȘȤĮȞȠȜȩȖȠȚ
ȂȘȤĮȞȚțȠȓ (Ȁȍǻ. 200)
ǻȚʌȜȦȝĮĲȠȪȤȠȚ ǹȖȡȠȞȩȝȠȚ & ȉȠʌȠȖȡȐĳȠȚ
ȂȘȤĮȞȚțȠȓ (Ȁȍǻ. 300)

(ī) ȂǼȉǹȆȉȊȋǿǹȀȅȈ ȉǿȉȁȅȈ:
ȅ/Ǿ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ/Į șȑĲİȚ ȃǹǿ ıĲȠ ȠȚțİȓȠ ĲİĲȡȐȖȦȞȠ, İĳȩıȠȞ İȓȞĮȚ țȐĲȠȤȠȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ ĲȓĲȜȠȣ, İʌȚıȣȞȐʌĲȠȞĲĮȢ ıȤİĲȚțȩ
įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȩ.
ȉǿȉȁȅȈ
ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȩȢ ĲȓĲȜȠȢ ıʌȠȣįȫȞ İĲȒıȚĮȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĳȠȓĲȘıȘȢ

(ǻ) ǻǿǻǹȀȉȅȇǿȀȅȈ ȉǿȉȁȅȈ:
ȅ/Ǿ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ/Į șȑĲİȚ ȃǹǿ ıĲȠ ȠȚțİȓȠ ĲİĲȡȐȖȦȞȠ, İĳȩıȠȞ İȓȞĮȚ țȐĲȠȤȠȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ ĲȓĲȜȠȣ, İʌȚıȣȞȐʌĲȠȞĲĮȢ ıȤİĲȚțȩ
įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȩ.
ȉǿȉȁȅȈ
ǻȚįĮțĲȠȡȚțȩȢ ĲȓĲȜȠȢ

(E) ȄǼȃǼȈ īȁȍȈȈǼȈ:
ȅ/Ǿ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ/Į șȑĲİȚ ȃǹǿ ıĲȠ ȠȚțİȓȠ ĲİĲȡȐȖȦȞȠ, İĳȩıȠȞ İȓȞĮȚ țȐĲȠȤȠȢ ĮȞĲȚıĲȠȓȤȦȞ ĲȓĲȜȦȞ, İʌȚıȣȞȐʌĲȠȞĲĮȢ ıȤİĲȚțȩ
įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȩ.
īȁȍȈȈǹ

ǼȆǿȆǼǻȅ ǹȇǿȈȉȅ

ǼȆǿȆǼǻȅ ȆȅȁȊ Ȁǹȁȅ

ǼȆǿȆǼǻȅ Ȁǹȁȅ

ǹīīȁǿȀǹ
īǹȁȁǿȀǹ
īǼȇȂǹȃǿȀǹ
ǿȉǹȁǿȀǹ
ǿȈȆǹȃǿȀǹ

(Ȉȉ) ȈȉȇǹȉȅȁȅīǿȀǹ ȈȉȅǿȋǼǿǹ:
ȀȜȐįȠȢ Ǽ.ǻ. ʌȠȣ ȣʌȘȡȑĲȘıĮ

ǼȚįȚțȩĲȘĲĮ

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ țĮĲȐĲĮȟȘȢ

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ĮʌȩȜȣıȘȢ

ǹ.Ȉ. ȂȘĲȡȫȠȣ

ȈĲȡĮĲȠȜȠȖȚțȩ īȡĮĳİȓȠ
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(ǽ) ǼǿǻǿȀǹ ĬǼȂǹȉǹ:
ǲȤȦ ʌȡȠȨʌȘȡİıȓĮ ȝİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ıȤȑıȘ İȡȖĮıȓĮȢ ʌȡȚȞ ĲȘȞ 1-1-2011 ıĲȠ ǻȘȝȩıȚȠ Ȓ ıİ ȅȉǹ Ȓ ȃȆǻǻ Ȓ ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ
ȀȡĮĲȫȞ ȂİȜȫȞ ĲȘȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ ǲȞȦıȘȢ ………….… (ıȣȝʌȜȘȡȫıĲİ ȃǹǿ Ȓ ȅȋǿ).

ȊȆǼȊĬȊȃǾ ǻǾȁȍȈǾ:
Ȃİ ĮĲȠȝȚțȒ ȝȠȣ İȣșȪȞȘ țĮȚ ȖȞȦȡȓȗȠȞĲĮȢ ĲȚȢ țȣȡȫıİȚȢ, ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡ. 6 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 22 ĲȠȣ ȃ. 1599/1986 ȩʌȦȢ
ȚıȤȪİȚ, įȘȜȫȞȦ ȩĲȚ:
- ǲȜĮȕĮ ȖȞȫıȘ ĲȘȢ ʌȡȠțȒȡȣȟȘȢ įȚĮȖȦȞȚıȝȠȪ țĮĲȐĲĮȟȘȢ ǹȟȚȦȝĮĲȚțȫȞ ȁ.Ȉ.-Ǽȁ.ǹȀȉ. ǼȚįȚțȩĲȘĲĮȢ ȉİȤȞȚțȠȪ ȑĲȠȣȢ 2014, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ȩȡȦȞ țĮȚ
ʌȡȠȨʌȠșȑıİȦȞ ıȣȝȝİĲȠȤȒȢ ıĲȠȞ İȞ ȜȩȖȦ įȚĮȖȦȞȚıȝȩ, ĲȠȣȢ ȠʌȠȓȠȣȢ țĮȚ ĮʌȠįȑȤȠȝĮȚ.
- ǲȤȦ ȩȜĮ ĲĮ ȞȩȝȚȝĮ ʌȡȠıȩȞĲĮ-ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ıȣȝȝİĲȠȤȒȢ ıĲȠ įȚĮȖȦȞȚıȝȩ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȐ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘ ıȤİĲȚțȒ ʌȡȠțȒȡȣȟȘ, ĲĮ įİ ĮȞĮȖȡĮĳȩȝİȞĮ
ıĲȠȚȤİȓĮ țĮȚ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ-ʌȡȠıȩȞĲĮ ʌȠȣ įȘȜȫȞȦ ıĲȘȞ ĮȓĲȘıȒ ȝȠȣ İȓȞĮȚ ĮȜȘșȒ.
- ǻİȞ ȑȤȦ ȣʌȠȕȐȜİȚ ȐȜȜȘ ĮȓĲȘıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ȓįȚĮ ʌȡȠțȒȡȣȟȘ.
- ǼĳȩıȠȞ țȡȚșȫ țĮĲĮĲĮțĲȑȠȢ/Į șĮ ʌȡȠıțȠȝȓıȦ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ țĮĲȐĲĮȟȒ ȝȠȣ, ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ ʌȜȘȞ ĮȣĲȫȞ ʌȠȣ ĮȞĮȗȘĲȠȪȞĲĮȚ
ĮȣĲİʌȐȖȖİȜĲĮ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȚıȤȪȠȣıĮ ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ ȀĮĲȐĲĮȟȘȢ ǹȟȚȦȝĮĲȚțȫȞ ȁ.Ȉ.-Ǽȁ.ǹȀȉ. ǼȚįȚțȩĲȘĲĮȢ ȉİȤȞȚțȠȪ.

- Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȝĮȚ ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ İʌȚĲȣȤȩȞĲȦȞ șĮ ȣʌȠȕȜȘșȫ ıİ ȑȜİȖȤȠ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ĮʌĮȖȠȡİȣȝȑȞȦȞ ȠȣıȚȫȞ.
- Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲĮ ĮȞĮȖȡĮĳȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ĮȓĲȘıȒ ȝȠȣ ĮʌȠįİȚȤșȠȪȞ ĮȞĮțȡȚȕȒ Ȓ ĮȞĮȜȘșȒ Ȓ ȝİĲĮȕȜȘșȠȪȞ ȝȑȤȡȚ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ țĮĲȐĲĮȟȒȢ ȝȠȣ
ȖȞȦȡȓȗȦ ȩĲȚ įİȞ șĮ ȖȓȞȦ įİțĲȩȢ/Ȓ ȖȚĮ țĮĲȐĲĮȟȘ țĮȚ İȐȞ ȑȤȦ țĮĲĮĲĮȖİȓ, Ș ʌȡȐȟȘ țĮĲȐĲĮȟȒȢ ȝȠȣ Ĭǹ ǹȃǹȀȁǾĬǼǿ, ȩʌȠĲİ șĮ ȣʌȑȤȦ ȩȜİȢ ĲȚȢ
ȠȚțȠȞȠȝȚțȑȢ țĮȚ ȐȜȜİȢ ıȣȞȑʌİȚİȢ ĲȘȢ ĮȞȐțȜȘıȘȢ.

………………............................ /2014
ǼʌȚıȣȞȐʌĲȠȞĲĮȚ:
ȅ/Ǿ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ/Į ĮȞĮȖȡȐĳİȚ İįȫ ȩıĮ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ

(ȉȩʌȠȢ țĮȚ Ǿȝİȡ/ȞȓĮ ȣʌȠȕȠȜȒȢ)

İʌȚıȣȞȐʌĲİȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ĮȓĲȘıȘ, ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȢ ĲȠȞ
ĮțȡȚȕȒ ĮȡȚșȝȩ ĳȪȜȜȦȞ ȑțĮıĲȠȣ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȠȪ țĮșȫȢ
țĮȚ ĲȠȞ ĮȡȚșȝȩ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĲȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ ĲȦȞ
įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȫȞ.
Į) ǻȪȠ ʌȡȩıĳĮĲİȢ ȑȖȤȡȦȝİȢ ĳȦĲȠȖȡĮĳȓİȢ ĲȪʌȠȣ
įȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ.

ȅ/ Ǿ ǹǿȉȍȃ/ȅȊȈǹ-ǻǾȁȍȃ/ȅȊȈǹ

ȕ) ĭȦĲȠĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ǻİȜĲȓȠȣ ȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ (įȪȠ ȩȥİȚȢ).
Ȗ)
................................................................................
į) .............................................................................
İ) ..............................................................................
………………………………………………….............
ıĲ) ...........................................................................
……………………………………………………….....
ȗ) ….........................................................................
…………………………………………………….........
Ș) ………………………………………………………..
…………………………………………………………..
………………………………………………………….
………………………………………………………….....
(ȈȪȞȠȜȠ ĭȪȜȜȦȞ: ………………………………….…)

ȈǾȂǼǿȍȈǾ:
Ǿ ǹȓĲȘıȘ İʌȑȤİȚ șȑıȘ ȣʌİȪșȣȞȘȢ įȒȜȦıȘȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 8 ȃ. 1599/1986 țĮȚ Ș ĮȞĮțȡȓȕİȚĮ ĲȦȞ įȘȜȠȪȝİȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
İʌȚıȪȡİȚ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ ʌȠȚȞȚțȑȢ țĮȚ įȚȠȚțȘĲȚțȑȢ țȣȡȫıİȚȢ. ǹȞȣʌȩȖȡĮĳȘ ǹȓĲȘıȘ įİȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ įİțĲȒ, İȞȫ ıİ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİȞ ȣʌȠȕȜȘșİȓ ĮȣĲȠʌȡȠıȫʌȦȢ ıĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ ǼʌȚĲȡȠʌȒ Įʌȩ ĲȠȞ ȓįȚȠ ĲȠȞ ȣʌȠȥȒĳȚȠ, ĲȩĲİ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ĳȑȡİȚ țĮȚ șİȫȡȘıȘ ȖȚĮ ĲȠ ȖȞȒıȚȠ ĲȘȢ ȣʌȠȖȡĮĳȒȢ ĲȠȣ Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ įȚȠȚțȘĲȚțȒ ĮȡȤȒ Ȓ ȀȑȞĲȡȠ ǼȟȣʌȘȡȑĲȘıȘȢ
ȆȠȜȚĲȫȞ (ȀǼȆ) Ȓ ǹıĲȣȞȠȝȚțȒ Ȓ ȁȚȝİȞȚțȒ ǹȡȤȒ.
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ǺǼǺǹǿȍȈǾ ǼȁǼīȋȅȊ ǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀȍȃ- ǼȆǿǺǼǺǹǿȍȈǾ ȂǾȋǹȃȅīȇǹĭǿȀǾȈ ȀǹȉǹȋȍȇǿȈǾȈ ȈȉȅǿȋǼǿȍȃ
(ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ ǼʌȚĲȡȠʌȒ ȆĮȡĮȜĮȕȒȢ - ǼȜȑȖȤȠȣ ǻȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȫȞ, ȂȠȡȚȠįȩĲȘıȘȢ țĮȚ ȀĮĲȐĲĮȟȘȢ ĲȘȢ ȈȤȠȜȒȢ
ȁȚȝİȞȠĳȣȜȐțȦȞ țĮȚ İʌȚıȣȞȐʌĲİĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȓĲȘıȘ ĲȠȣ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ)

ǺİȕĮȚȫȞİĲĮȚ Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȫȞ ĲȠȣ/ȘȢ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ/ĮȢ ………………………………………………………………………..
țĮȚ Ș ĮțȡȓȕİȚĮ ĲȦȞ İȚıĮȤșȑȞĲȦȞ/ țĮĲĮȤȦȡȘșȑȞĲȦȞ ıĲȘȞ ȝȘȤĮȞȠȖȡȐĳȘıȘ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, țĮĲȩʌȚȞ įȚİȞȑȡȖİȚĮȢ ıȤİĲȚțȒȢ ĮȞĲȚʌĮȡĮȕȠȜȒȢ.

………………………………… / 2014
ȉȩʌȠȢ/ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ
Ǿ ǼʌȚĲȡȠʌȒ

ȅ ȆȡȩİįȡȠȢ

ȉĮ ȂȑȜȘ

ǺĮșȝȩȢ/ ǼʌȫȞȣȝȠ/ ǵȞȠȝĮ

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ)
και να καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Λ.Σ. − ΕΛ.ΑΚΤ (www.hcg.gr).
Πειραιάς, 5 Ιουνίου 2014
O Aρχηγός
ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
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