
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

(Αριθμός 2421.6-4/80941/2022) 
Προκήρυξη διαγωνισμού απευθείας Κατάτα-

ξης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνι-

κής Ακτοφυλακής, ειδικότητας Τεχνικού έτους 

2022, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδό-

τησης των υποψηφίων.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3079/2002 «Κύρω-

ση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» 
(Α’311), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρ-
θρου 2 του ν. 3569/2007 (Α΄122) και την παρ. 1 του άρ-
θρου 41 του ν. 4256/2014 (Α’92), και των παρ. 1 και 5 
του άρθρου 6 του ν. 3079/2002,

β) του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, 
Α΄ 45),

γ) της παρ. 9 του άρθρου 33 του ν. 4256/2014 (Α΄92), 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 22 
του ν. 4532/2018 (Α΄63),

δ) της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 (Α΄237), 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.  4 του άρθρου 26 
του ν. 4440/2016 (Α΄224),

ε) του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κρά-
τος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α΄133),

στ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επε-
ξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» 
(Α΄137),

ζ) του άρθρου 22 του ν. 4676/2020 «Εκσυγχρονισμός 
θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄67),

η) του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διο-
ρισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα» (Α΄ 39), 

θ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019,

ι) του π.δ. 70/2015 περί ανασύστασης, μεταξύ άλλων, 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασί-
ας του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής (Α΄114),

ια) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄26), 

ιβ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121),

ιγ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων ένα-
ντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χα-
ρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδο-
μένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ 
(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), 
και

ιδ) της υπ’ αρ. 2421.1/31118/2021/29-4-2021 από-
φασης Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής «Επιλογή και κατάταξη Αξιωματικών Λιμενικού 
Σώματος  – Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Τε-
χνικού, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότη-
σης των υποψηφίων» (Β΄1928), όπως τροποποιή-
θηκε με τις υπ’ αρ. 2421.1/56614/2021/04-08-2021 
(Β΄3747), 2421.1/60078/2022/26-08-2022 (Β΄4633) και 
2421.1/75918/2022/25-10-2022 όμοιες (Β΄5681).

2. Την αρ.: 50/04-11-2021 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «α) Έγκριση προγραμματισμού προσλή-
ψεων έτους 2022, β) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 42/30-
9-2020 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Έγκριση 
προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2021».

3. Την υπό στοιχεία 2/124832/ΔΠΓΚ/23-12-2021 Βε-
βαίωση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κατ’ άρ-
θρο 73 του ν. 4646/2019, περί ύπαρξης πίστωσης στον 
Τακτικό Προϋπολογισμό για την κάλυψη της δαπάνης 
μισθοδοσίας (ΑΔΑ: 6ΛΧΠΗ-ΛΚ0).

4. Την υπό στοιχεία 2/124835/ΔΠΓΚ/23-12-2021 
εγκύκλιο «Εκτέλεση Προϋπολογισμού Οικονομικού 
Έτους 2022» του Υπουργείου Οικονομικών/ ΓΓΔΠ/ Γενι-
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κό Λογιστήριο του Κράτους/ Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού/ Διεύθυνση Προ-
ϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (ΑΔΑ: Ψ4ΣΞΗ-Η07).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την απευθείας κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή 
(Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.) συνολικά δέκα (10) Αξιωματικών Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών – γυναικών) ειδικότητας Τεχνικού 
με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

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 Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισοτίμων και αντίστοι-
χων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ως εξής:

Α. Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (θέσεις: δύο [02]) [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 και Αεροναυπηγών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών
Β. Διπλωματούχοι Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί (θέσεις: δύο [02]) [ΚΩΔ. 200]:
Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.)
Γ. Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί (θέση: μία [01]) [ΚΩΔ. 300]:
(1) Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
(2) Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών
(3) Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(4) Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
(5) Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.)
Δ. Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών (θέσεις: δύο [02]) [ΚΩΔ. 400]:
(1) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανε-

πιστημίου Θεσσαλονίκης
(2) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσ-

σαλίας
(3) Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.)
(4) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπι-

στημίου Θράκης
(5) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πα-

τρών
(6) Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείου Κρήτης
(7) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Δυτι-

κής Μακεδονίας
Ε. Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί (θέσεις: δύο [02]) [ΚΩΔ. 500]:
(1) Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.)
(2) Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(3) Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών
ΣΤ. Διπλωματούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί (θέση: μία [01]) [ΚΩΔ. 600]:
(1) Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πα-

τρών
(2) Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιω-

αννίνων
(3) Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου 

Αιγαίου (Σάμος)
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΄ 
ΠΡΟΣOΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦIΩΝ

1. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να καταταχθούν στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, ως απευθείας 
κατάταξης Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Τεχνικού, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3079/2002 
(Α’311), θα πρέπει:

α. Να είναι Έλληνες πολίτες, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ή Δημοτολόγια της Χώρας.
β. Να είναι κάτοχοι διπλώματος Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών Α.Ε.Ι. του πανεπιστημιακού τομέα 

της ημεδαπής ή ισοτίμων και αντίστοιχων της αλλοδαπής, όπως αυτά καθορίζονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ της 
παρούσης.
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γ. Να μην έχουν υπερβεί το 30ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 01- 01- 1992 και μετά.

δ. Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,63 

μ.,

αμφότεροι χωρίς υποδήματα.
ε. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
στ. Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση (Β2) της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής 

γλώσσας.

ζ. Να είναι υγειονομικώς κατάλληλοι (σωματικής ικανότητας πρώτης κατηγορίας Ι/1), σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του π.δ. 11/2014 (Α΄17), για τους κατατασσόμενους στα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν 
πτυχία Ανωτάτων Σχολών.

η. Να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό:
(1) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης ή κάθε μορφή συμμετοχής σε κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή
(2) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης ή κάθε μορφή συμμετοχής σε εγκλήματα ανυποταξίας, λιποταξίας, προ-

σβολών του δημοκρατικού πολιτεύματος, προσβολών της διεθνούς υπόστασης της χώρας, προσβολών κατά της 
πολιτειακής εξουσίας, κατά των πολιτειακών και πολιτικών οργάνων, τρομοκρατικών πράξεων- τρομοκρατικής 
οργάνωσης, σχετικά με το νόμισμα, άλλα μέσα πληρωμής και ένσημα, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας πιστοποι-
ητικών, ψευδούς κατάθεσης, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς βεβαίωσης, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτο-
νίας (εκτός της προερχόμενης από αμέλεια), κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της 
γενετήσιας ζωής, παράνομης βεβαίωσης ή είσπραξης δικαιωμάτων του Δημοσίου, δωροδοκίας ή δωροληψίας, 
εκβίασης, απάτης, απιστίας, συκοφαντικής δυσφήμισης, συμπλοκής, επικίνδυνης σωματικής βλάβης, κλοπής, 
υπεξαίρεσης, αλιείας στην αιγιαλίτιδα ζώνη και τα εσωτερικά ύδατα, παράνομης αλιείας κατά παράβαση του 
ν.δ.  420/1970, λαθρεμπορίας, περί ναρκωτικών, όπλων και πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών, περί αλλοδα-
πών, περί αρχαιοτήτων, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας ή σε εγκλήματα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά

(3) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης ή κάθε μορφή συμμετοχής σε οποιοδήποτε έγκλημα του Στρατιωτικού Ποι-
νικού Κώδικα

(4) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης ή κάθε μορφή συμμετοχής σε οποιοδήποτε έγκλημα από δόλο σε ποινή φυ-
λάκισης τουλάχιστον τριών (3) 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.
ιβ. Να μην είναι χρήστες ναρκωτικών ουσιών.
ιγ. Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί κατά περίπτωση από τις Ένοπλες Δυ-

νάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου δη-
μοσίου δικαίου, εξαιτίας τέλεσης πειθαρχικών παραπτωμάτων.

ιδ. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία και να μην πρεσβεύουν θρησκευ-
τικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση στην οποία υποψήφιος, μετά 
την επιτυχία και την κατάταξή του, αρνείται την εκτέλεση των στρατιωτικών του καθηκόντων λόγω θρησκευτικών 
ή άλλων δοξασιών και πεποιθήσεων ανακαλείται η πράξη κατάταξής του.

ιε. Να μην φέρουν δερματοστιξία (τατουάζ), ή οπές από διάτρηση σώματος (piercing), σε εξωτερικά εμφανές 
σημείο του σώματός τους, κατά την περιβολή της στρατιωτικής στολής, σύμφωνα με τις ισχύουσες για το προσω-
πικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση, το προσωπικό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., δεν επιτρέπεται να φέρει 
δερματοστιξία με απεικονίσεις, οι οποίες εκ του περιεχομένου τους, αίρουν την ουδετερότητα του, η οποία επιβάλ-
λεται από το Σύνταγμα, ή προκαλούν κατά τέτοιο τρόπο, ο οποίος δεν συνάδει με την ιδιότητα και τα καθήκοντά 
του, ή περιλαμβάνουν μηνύματα διακρίσεων, μίσους ή βίας κατά προσώπου, ή ομάδας προσώπων, που προσδιο-
ρίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, 
το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή την αναπηρία. Εάν διαπιστωθεί ότι υποψήφιος φέρει 

δερματοστιξία (τατουάζ) ή οπές από διάτρηση σώματος (piercing), σε εμφανές, κατά την περιβολή της 

στρατιωτικής στολής, σημείο του σώματός του, θα αποκλείεται του διαγωνισμού.

2. Υποψήφιοι, που έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για τα αδικήματα της περ. (η) της παρ. 1 μπορούν να συμμετά-
σχουν στο διαγωνισμό, αλλά δεν κατατάσσονται στο Σώμα αν μέχρι την προκαθορισμένη ημερομηνία κατάταξης 
των επιτυχόντων, 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.
Σε περίπτωση που έχει διαταχθεί, με απόφαση δικαστηρίου, η αναστολή εκτέλεσης της ποινής για ορισμένο χρο-

νικό διάστημα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 99 Π.Κ., θεωρείται κώλυμα κατάταξης η μη πλήρης και επιτυχής 
πάροδος του ορισμένου χρόνου αναστολής εκτέλεσης της ποινής.
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Εάν έχει παρέλθει πλήρως και επιτυχώς ο χρόνος αναστολής εκτέλεσης της ποινής δεν συνιστά κώλυμα κατάτα-
ξης η καταδίκη για την οποία έχει επιβληθεί η ποινή.

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 δια-

τηρούνται τουλάχιστον μέχρι την κατάταξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

1. Όσοι έχουν τα προσόντα των Κεφαλαίων Α΄ και Β΄ της παρούσας και επιθυμούν να καταταγούν ως απευθείας 
κατάταξης Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Τεχνικού, πρέπει να υποβάλουν για τη συμμετοχή τους στο διαγω-
νισμό, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, τα ακόλουθα:

α. Συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής τους (από αρμόδια Αρχή), 
την συνημμένη στην παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 ν. 1599/1986) συμμετοχής στο διαγω-

νισμό, 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 συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα 
Επιτυχόντων συναινούν να υποβληθούν σε έλεγχο για χρήση απαγορευμένων ουσιών, καθώς και ότι δεν έχουν 
υποβάλει άλλη αίτηση για την ίδια προκήρυξη.

β. Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου. Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ο 
υποψήφιος υποχρεούται να αναγράψει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του, ευκρινώς.

γ. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητάς τους (2 όψεις).
δ. Ηλεκτρονικό παράβολο δέκα (10) ευρώ με τα στοιχεία του υποψηφίου. Για την αναγραφή του (μοναδι-

κού) κωδικού παραβόλου/πληρωμής στο σχετικό πεδίο της αίτησης συμμετοχής τους, οι υποψήφιοι πρέπει πριν 
από την καταχώριση αυτής να προβούν στην υποβολή αιτήματος χορήγησης ηλεκτρονικού παραβόλου στη δια-
δικτυακή πύλη της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr), στην ηλεκτρονική υπηρεσία e-Παράβολο, συμπληρώνοντας, μεταξύ 
άλλων και τα ακόλουθα:

• στο πεδίο Φορέας Δημοσίου: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Λοιπές Υπηρεσίες,
• στο πεδίο Κατηγορία Παραβόλου: Διαγωνισμός κατάταξης προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και
• στο πεδίο Τύπος Παραβόλου: [4840] Διαγωνισμός κατάταξης προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Κατά την επιλογή του Τύπου Παραβόλου θα εμφανισθεί αυτόματα το ποσό των δέκα (10) ευρώ.

Ακολούθως, ο υποψήφιος θα πρέπει να προβεί έγκαιρα στην πληρωμή του e-Παραβόλου, ήτοι το αργότερο 

μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, [με Πιστωτική ή Χρεωστική κάρτα Ελληνικών Τραπεζών 
(Μόνο για πιστοποιημένους Χρήστες TaxisNet) ή σε όλες τις Τράπεζες και τα ΕΛΤΑ], άλλως η αίτηση δεν θα λαμ-

βάνεται υπ’ όψιν και ο υποψήφιος θα αποκλείεται του διαγωνισμού. Συναφώς, επισημαίνεται ότι η προθεσμία 
ισχύος του παραβόλου δεν πρέπει να συγχέεται με την προθεσμία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο διαγω-
νισμό. Μετά την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής του, το e-Παράβολο που δεν έχει πληρωθεί ακυρώνεται 

και δεν μπορεί να πληρωθεί ή να χρησιμοποιηθεί.

ε. Τίτλο ξένης γλώσσας. Για την απόδειξη γνώσης της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπα-

νικής γλώσσας επιπέδου αρίστου, πολύ καλού και καλού, υποβάλουν τους αντίστοιχους τίτλους που αναφέρονται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας.

στ. Τίτλο σπουδών, ως παράγραφο 2 του παρόντος Κεφαλαίου και ως ακολούθως,

(1) Δίπλωμα Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής Σχολής της παρ. 1 του Κεφαλαίου Α’ της παρούσης. Σε περίπτωση 
που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό, ο τίτλος πρέπει να συνοδεύεται από 
βεβαίωση της οικείας Σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία.

Γίνεται δεκτό, μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων και πιστοποιητικό ή βεβαίωση από τη Γραμ-
ματεία της οικείας Σχολής ημεδαπής, στο οποίο να αναγράφεται ότι ο υποψήφιος έχει επιτύχει στα προβλεπόμενα 
μαθήματα και έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του, καθώς και ο ακριβής αριθμητικός βαθμός πτυχίου, με δύο δεκα-
δικά ψηφία.

Σε περίπτωση που ο βαθμός τίτλου προκύπτει μόνο από αξιολογικό χαρακτηρισμό και ο υποψήφιος δεν προ-
σκομίζει βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, θα λαμβάνεται υπόψη η κατώτερη βαθ-
μολογία που αντιστοιχεί σε κάθε μια αξιολογική κλίμακα (Άριστα 8,5/Πολύ καλά 6,5/Καλά 5). Σε περίπτωση που ο 
βαθμός τίτλου δεν προκύπτει ούτε από αξιολογικό χαρακτηρισμό θα λαμβάνεται υπόψη το ελάχιστο της βαθμο-
λογικής κλίμακας («5,00»).

Οι κάτοχοι ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της ημεδαπής, με κάποιον εκ των ονομαστικά αναφερο-
μένων στην παρ. 1 του Κεφαλαίου Α’ τίτλο, πρέπει απαραιτήτως να προσκομίζουν και βεβαίωση του αρμοδίου 
οργάνου του Α.Ε.Ι. ημεδαπής στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, περί του ότι 
ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του ισό-

τιμου και αντίστοιχου με αυτό πτυχίου που ζητείται στην Προκήρυξη. Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί η 
βεβαίωση αυτή, ο επικαλούμενος τίτλος δεν λαμβάνεται υπόψη.

Σε περίπτωση που το δίπλωμα έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται επίσημη μετάφρασή του και πράξη 
αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το 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 
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Τμήματα που μνημονεύονται στην παρ. 1 του Κεφαλαίου Α’ της παρούσης και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλί-
μακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα ημεδαπών τίτλων.

Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται στους αλλοδαπούς τίτλους αντιστοιχία βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμα-
κας με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα τίτλων της ημεδαπής ο σχετικός τίτλος χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθ-

μητος. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος, προκειμένου να μην απορριφθεί συμπληρώνει στο πεδίο της αίτησης 
που αφορά στο βαθμό του τίτλου σπουδών, το ελάχιστο της βαθμολογικής κλίμακας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
ημεδαπής, δηλ. «5».

(2) Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό, για τους κατόχους σχετικών τίτλων. Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι διδα-
κτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης προσκομίζουν ευκρινές φωτοαντίγρα-
φο του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος. Εναλλακτικά δύναται να προσκομίζεται και το κατά περίπτω-
ση Παράρτημα Διπλώματος ή κάποιο άλλο ισοδύναμο στοιχείο.

Ως χρόνος κτήσης των μεταπτυχιακών τίτλων λογίζεται η ημερομηνία περάτωσης των σπουδών ήτοι επιτυχίας 
στα προβλεπόμενα μαθήματα, συμπεριλαμβανομένης της επιτυχούς υποστήριξης της τυχόν απαιτούμενης διπλω-
ματικής / μεταπτυχιακής εργασίας, ο οποίος να προκύπτει από σχετική βεβαίωση της Γραμματείας του οικείου Α.Ε.Ι.

Όσον αφορά την ημεροχρονολογία κτήσης του διδακτορικού τίτλου σπουδών αρκεί η βεβαίωση της Γραμμα-
τείας του οικείου Α.Ε.Ι. από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία και το έτος επιτυχούς υποστήριξης του θέματος 
της διδακτορικής διατριβής. Σε κάθε περίπτωση πρέπει από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά να προκύπτει το 
θέμα της διδακτορικής διατριβής.

Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνον πράξη αναγνωρίσεως του τίτλου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. 
ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληρο-
φόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας.

Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου αλλοδαπής αναγνωρίζεται μόνον εφόσον 
ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος δεν αναγνωρίζεται ισοτιμία του μεταπτυχια-
κού διπλώματος, και επομένως δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος.

2. Για την επικύρωση τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, ισχύουν τα ακόλουθα (άρθρο 1 ν. 4250/2014, Α΄ 
74, όπως ισχύει):

Της ημεδαπής

α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου 
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλο-
νται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών 
αντιγράφων τους.

β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημόσι-
ου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (εκδίδονται από ιδιωτικούς φορείς), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεω-
τικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση 
από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Της αλλοδαπής

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επί-

σημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. 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. Ειδι-
κώς οι τίτλοι γλωσσομάθειας στις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική που αναφέρονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας, γίνονται δεκτοί χωρίς να απαιτείται μετάφρασή τους.

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 μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων.

Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα 
από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο.

3. Αν διαπιστωθεί υποβολή από υποψήφιο παραποιημένου ή πλαστού φωτοαντιγράφου, πέραν των ποι-

νικών κυρώσεων που θα επιβάλλονται, θα ανακαλείται και η οικεία πράξη, για την έκδοση της οποίας χρη-

σιμοποιήθηκε το φωτοαντίγραφο αυτό, κατά το μέρος που αφορά στον εν λόγω υποψήφιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Όσοι/ες έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και επιθυμούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό απευθείας κατά-
ταξης Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Τεχνικού, υποβάλουν αίτηση μαζί με πλήρη δικαιολογητικά, ΤΑ-

ΧΥΔΡΟΜΙΚΑ με συστημένη αλληλογραφία, τις ημερομηνίες από 28-11-2022, ημέρα Δευτέρα, έως και 

19-12-2022, ημέρα Δευτέρα, στην αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης 
και Κατάταξης του διαγωνισμού, στην ακόλουθη διεύθυνση:



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ4684 Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 74/16.11.2022

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

Ακτή Βασιλειάδη-Πύλες Ε1-Ε2, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 18510

Το εμπρόθεσμο της υποβολής διαπιστώνεται από την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου (Δημό-
σιου ή Ιδιωτικού).

Η Αίτηση, η οποία θα πρέπει να έχει θεωρηθεί από αρμόδια Αρχή για το ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ, επέχει θέση 
υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις 
προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

2. Η Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης αποτελείται από Αξιωματι-
κούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που προτείνονται από τη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. Έργο της εν λόγω Επιτροπής, η 
οποία συγκροτείται με Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, είναι:

α. Η παραλαβή και ο έλεγχος της ακρίβειας, της πληρότητας, της σύνταξης και της εμπρόθεσμης υποβολής 
όλων των αιτήσεων και των συνημμένων σε αυτές δικαιολογητικών, που υποβάλλονται από τους υποψηφίους.

β. Η μοριοδότηση των υποψηφίων των οποίων διαπιστώθηκε ότι οι αιτήσεις τους και τα συνημμένα σε αυτές 
δικαιολογητικά, πληρούν τις προϋποθέσεις-απαιτήσεις της προκήρυξης.

γ. Η καταμέτρηση και καταγραφή του συνόλου των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν σε φωτοαντίγραφο 
στο πλαίσιο του διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει.

δ. η σύνταξη, μετά το πέρας των ανωτέρω εργασιών, Πρακτικού στο οποίο θα επισυνάπτονται:
(1) ενιαίος Πίνακας Συμμετεχόντων υποψηφίων, δηλαδή υποψηφίων για τους οποίους διαπιστώθηκε ότι 

πληρούνται οι προϋποθέσεις – απαιτήσεις της προκήρυξης, στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται επιπρο-
σθέτως το δίπλωμά τους (Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί, Ηλε-
κτρολόγοι Μηχανικοί & Μηχανικοί Υπολογιστών, Χημικοί Μηχανικοί, Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί) και ο αριθμός μορίων 
εκάστου υποψηφίου αναλυτικά και συνολικά/ αθροιστικά και

(2) ενιαίος Πίνακας Απορριφθέντων υποψηφίων, δηλαδή υποψηφίων για τους οποίους διαπιστώθηκε ότι 
δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις – απαιτήσεις της προκήρυξης, στον οποίο θα πρέπει να αναγράφεται για κάθε 
υποψήφιο αναλυτικά και με πλήρη αιτιολόγηση ο λόγος για τον οποίο δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο 
διαγωνισμό.

Οι Πίνακες αυτοί υπογράφονται από το Γραμματέα, τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής και υποβάλλονται 
προς θεώρηση στον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Ακολούθως, τοιχοκολλούνται στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr). Επισημαίνεται ότι, 
για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων και με βάση την αρχή της αναλογικότητας, στην ιστοσελίδα του 
Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής οι απορριφθέντες υποψήφιοι θα εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό 
πρωτοκόλλου της αίτησής τους, ο οποίος αριθμός θα τους έχει προηγουμένως γνωστοποιηθεί στη διεύθυνση ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου τους, που θα πρέπει να έχουν δηλώσει κατά τη συμπλήρωση της εν λόγω αίτησής τους.

3. Δικαιολογητικά και αιτήσεις που θα υποβληθούν από τους υποψήφιους εκπρόθεσμα, ήτοι φέρουν ημερο-
μηνία ταχυδρομείου μεταγενέστερη της 19-12-2022, δεν λαμβάνονται υπόψη. Μη υποβολή όλων των απαιτού-
μενων δικαιολογητικών εμπρόθεσμα αποκλείει τον υποψήφιο από τη συμμετοχή του στις περαιτέρω διαδικασίες 
του διαγωνισμού. Κατ’ εξαίρεση, δύναται να προσκομισθούν από υποψήφιο δικαιολογητικά συμπληρωματικώς 
και μέσα σε εύλογη (σύντομη) προθεσμία, εφόσον τούτο απαιτηθεί κατά την κρίση της Επιτροπής Παραλαβής-
Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης, για την απόδειξη/επιβεβαίωση προσόντος η ύπαρξη του 
οποίου όμως κατά την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (19-12-2022) ήδη συνάγεται, 
σύμφωνα με την υποβληθείσα Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής του στο διαγωνισμό και τα συνημμένα σε 
αυτή δικαιολογητικά.

4. Η αποδεδειγμένη υποβολή αναληθών, παραποιημένων ή πλαστών δικαιολογητικών επιφέρει και ποι-
νικές 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 εκατόν δέκα (110) και ελέγχεται μέχρι 
εκατοστού της μονάδας.

2. Όσοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης λαμβάνουν άπαξ 
επιπλέον διακόσια (200) μόρια. Στην έννοια του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης 
εντάσσονται και οι τίτλοι τύπου integrated master κατά το άρθρο 46 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) και λαμβάνουν πέ-
ραν των μορίων της προηγούμενης παρ. επιπλέον διακόσια (200) μόρια.

3. Όσοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος λαμβάνουν άπαξ επιπλέον τετρακόσια (400) μόρια.
4. Για τη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας, προστίθεται αριθμός 

μορίων ως ακολούθως:
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Εβδομήντα (70) μόρια για κάθε μία εξ αυτών σε όσους κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που αποδει-
κνύει την άριστη γνώση (Γ2).

Πενήντα (50) μόρια για κάθε μία εξ αυτών σε όσους κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που αποδεικνύ-
ει την πολύ καλή γνώση (Γ1).

Τριάντα (30) μόρια για κάθε μία εξ αυτών σε όσους κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που αποδεικνύει 
την καλή γνώση (Β2).

Αν ο υποψήφιος κατέχει τίτλους γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας διαφόρων επιπέδων λαμβάνεται υπόψη μόνο 
ο ανώτερος τίτλος.

5. Η Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης, συντάσσει Πρακτικό με 
συνημμένους Πίνακες Συμμετεχόντων ανά κατηγορία διπλωματούχων, κατά φθίνουσα σειρά αποτελέσματος της 
διαδικασίας μοριοδότησης που προκύπτει από το άθροισμα των μορίων εκάστου υποψηφίου, βάσει του ήδη κα-
ταρτισθέντος ενιαίου Πίνακα Συμμετεχόντων με τους υποψηφίους των οποίων τα δικαιολογητικά πληρούν τις 
προϋποθέσεις-απαιτήσεις της προκήρυξης. Οι εν λόγω Πίνακες αναγράφουν αναλυτικά τα μόρια κάθε υποψη-
φίου, το αποτέλεσμα της διαδικασίας μοριοδότησης, υπογράφονται δε από το Γραμματέα, τον Πρόεδρο και τα 
μέλη της Επιτροπής, υποβάλλονται προς θεώρηση στον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 
Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr) και στο κτίριο του Αρχηγείου του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ακτή 
Βασιλειάδη – Πύλες Ε1- Ε2, Πειραιάς).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

1. Από την Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης, καλείται από τις 
πρώτες κατά σειρά θέσεις κάθε μιας από τις υπάρχουσες κατηγορίες διπλωματούχων, βάσει του αποτελέσματος 
της διαδικασίας μοριοδότησης, αριθμός υποψηφίων αυξημένος τουλάχιστον στο τριπλάσιο του αριθμού των 
προκηρυσσομένων ανά κατηγορία διπλώματος θέσεων, προκειμένου οι υποψήφιοι αυτοί να υποβληθούν σε 
προκαταρκτικές εξετάσεις (Π.Κ.Ε.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν Κεφάλαιο [υψομέτρηση, υγειονομικές 
εξετάσεις –παραπομπή στην Ανώτατη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (Α.Ν.Υ.Ε.), αθλητικές δοκιμασίες, ψυ-
χοτεχνικές δοκιμασίες, κ.λπ.].

2. Ο συγκεντρωτικός Πίνακας Καλουμένων, ο οποίος υπογράφεται από το Γραμματέα, τον Πρόεδρο 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. (Ακτή Βασιλειάδη – Πύλες Ε1- Ε2, Πειραιάς).

3. Για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής των διαδικασιών του παρόντος Κεφαλαίου, οι υποψήφιοι ενημερώνο-
νται με δική τους ευθύνη. Σχετική ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr), καθώς 
και στο κτίριο του Αρχηγείου του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ακτή Βασιλειάδη – Πύλες Ε1- Ε2, Πειραιάς).

Οι υποψήφιοι προσερχόμενοι για τις Π.Κ.Ε., θα πρέπει να έχουν μαζί τους υποχρεωτικά την αστυνομική τους 
ταυτότητα. Όσοι δεν φέρουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, δεν θα γίνονται δεκτοί και δεν θα τους επιτρέπεται 
η είσοδος στους χώρους διεξαγωγής των διαδικασιών, εκτός αν προσκομίσουν βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής 
με σφραγισμένη φωτογραφία, όπου θα αναγράφεται ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για την έκδοση δελ-
τίου αστυνομικής ταυτότητας, ή διαβατήριο ή ναυτικό φυλλάδιο ή άδεια οδήγησης, εφόσον αυτά φέρουν σχετική 
φωτογραφία.

4. Κατά την πρώτη διαδικασία των Π.Κ.Ε. διενεργείται υψομέτρηση των υποψηφίων από Επιτροπή που συγκρο-
τείται με Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Εν λόγω Επιτροπή αποτελείται από Αξιωμα-
τικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προτείνονται από τη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ορίζονται ως μέλη ενώ, 
ως Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού ο οποίος προτείνεται 
από το Διευθυντή της Υπηρεσίας Υγειονομικού του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

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. Οι παρόντες υποψήφιοι υπογράφουν υπο-

χρεωτικά ότι έλαβαν γνώση του αποτελέσματος της υψομέτρησης, που τους αφορά.

Αν κατά τη διαδικασία της υψομέτρησης υποψήφιος, επί τόπου και ενώπιον του Προέδρου της Επιτροπής Υψο-
μέτρησης, προβάλει αντίρρηση επί του αποτελέσματος, διενεργείται επανέλεγχος και η Επιτροπή βεβαιώνει εγ-

γράφως ότι προέβη σε τρεις (3) επανειλημμένες μετρήσεις σε διαφορετικά χρονικά σημεία, εντός όμως του 
χρονοδιαγράμματος της διαδικασίας υψομέτρησης και όχι πέραν της μίας επιπλέον ημέρας από την ολοκλήρωσή 
της, κατά τις εργάσιμες ώρες. Η σχετική βεβαίωση συνυπογράφεται και από τον υποψήφιο στον οποίο αφο-

ρά.

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 υγειονομικές εξετάσεις και παραπέμπονται στην Ανωτάτη του 
Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (Α.Ν.Υ.Ε.), η οποία αποφαίνεται για την υγειονομική τους καταλληλότητα. Οι ια-
τρικές/υγειονομικές εξετάσεις των υποψηφίων ενεργούνται σύμφωνα με το π.δ. 11/2014 (Α΄ 17). Οι αποφάσεις της 
Α.Ν.Υ.Ε. είναι μη αναθεωρήσιμες (ν.δ. 1327/1973).
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6. Οι υποψήφιοι έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν τις παρακάτω εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα 
πρέπει να φέρουν φωτογραφία υποψηφίου, ευκρινή ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα ιατρού και να έχουν 
γίνει εντός τριμήνου προ της ημερομηνίας παρουσιάσεώς τους για υγειονομικές εξετάσεις:

α. Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, κρεατινίνη, τρανσαμινάσες, αιμοσφαιρίνη, γενική ούρων και ανοσολογικές 
εξετάσεις (Τεστ HIV, τεστ HbsAg, τεστ HCV) με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της 
χώρας).

β. Ακτινογραφία θώρακα FACE με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).
γ. Ηλεκτροκαρδιογράφημα με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας), στην 

οποία να αναφέρεται ότι δύναται να συμμετάσχει σε αθλητικές δοκιμασίες.
δ. Οφθαλμολογική εξέταση με καταγραφή της οπτικής οξύτητας και του βαθμού διαθλαστικής ανωμαλίας εκά-

στου οφθαλμού, την ύπαρξη ή μη δυσχρωματοψίας και την ύπαρξη νοσήματος ή πάθησης με γνωμάτευση ιατρού 
(Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

ε. Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση και ακοόγραμμα με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη 
ιατρό της χώρας).

στ. Γυναικολογική εξέταση (μόνο για υποψήφιες) με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό 
της χώρας).

Οι ανωτέρω εξετάσεις μπορούν να διενεργηθούν σε Νοσηλευτικά ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.I.Δ. ή από ιδιώτη 
ιατρό της χώρας.

Οι εξετάσεις-γνωματεύσεις θα προσκομίζονται από τον ίδιο τον υποψήφιο κατά την ημέρα των Υγειονο-

μικών εξετάσεων. Μη προσκόμιση όλων των παραπάνω εξετάσεων, αποτελεί αιτία αποκλεισμού από τη συνέχεια 
των διαδικασιών του διαγωνισμού.

7. Οι υποψήφιοι που θα κριθούν ως Υγειονομικώς Κατάλληλοι συμμετέχουν στις προβλεπόμενες αθλητικές δο-
κιμασίες, ενώπιον Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που συγκροτείται με Απόφαση του Υπουρ-
γού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και απαρτίζεται από Αξιωματικούς Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι προτείνονται 
από τη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Για τη συγκρότηση της εν λόγω επιτροπής προτιμώνται Αξιωματικοί 
που είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΦΑΑ ή έχουν καταταγεί με την ιδιότητα του αθλητή. Στην Απόφαση συγκρότησης 
δύναται να ορίζονται ονομαστικά τα υπεύθυνα, ανά αγώνισμα, μέλη της Επιτροπής.

Για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης, οι υποψήφιοι υποβάλλονται στα παρακάτω αγωνίσματα και υποχρεού-
νται να επιτύχουν τα όρια επίδοσης σε όλα (ήτοι και στα έξι), σύμφωνα με τα ακόλουθα:

α. Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 17΄΄ (μια -01- προσπάθεια).
β. Δρόμος 1.000 μ. σε χρόνο 4΄ και 30΄΄ (μια -01- προσπάθεια).
γ. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,00μ. (τρεις -03- προσπάθειες).
δ. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις -03- προσπάθειες).
ε. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,40μ., ως μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης 

επιμέρους επίδοσης με το δεξί και το αριστερό χέρι (τρεις -03- προσπάθειες ανά χέρι).
στ. Ελεύθερη κολύμβηση σε απόσταση πενήντα (50) μέτρων σε χρόνο δύο (02) λεπτών (μία -01- προσπάθεια). 
Η σειρά διεξαγωγής των αγωνισμάτων καθορίζεται με ευθύνη της Επιτροπής, ανάλογα με τις επικρατού-

σες τότε κλιματολογικές και λοιπές συνθήκες.
Μετά το πέρας καθενός από τα αγωνίσματα, οι υποψήφιοι υπογράφουν υποχρεωτικά ότι έλαβαν γνώση του 

αποτελέσματος που τους αφορά. Υποψήφιος που δεν θα επιτυγχάνει το προβλεπόμενο όριο σε κάποιο αγώνι-
σμα, δεν θα συνεχίζει να εξετάζεται στα υπόλοιπα.

8. Σε περιπτώσεις προϋπάρχοντος τραυματισμού υποψηφίου, προβλήματος υγείας ή γυναικολογικής φύσης, να 
προσκομίζεται υποχρεωτικά ιατρική γνωμάτευση/βεβαίωση από ιδιώτη ιατρό ή Νοσοκομείο (ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ), στην 
οποία να βεβαιώνεται το πρόβλημα, καθώς και να αναγράφεται η ημερομηνία αποκατάστασής του, προκειμένου 
ο υποψήφιος να επαναπρογραμματίζεται. Η ανωτέρω ημερομηνία να μην υπερβαίνει το πέρας των Αθλητικών 
Δοκιμασιών, εκτός και αν το πρόβλημα παρουσιαστεί την τελευταία ημέρα διεξαγωγής τους οπότε επαναπρο-
γραμματίζεται για την αμέσως επόμενη ημέρα. Επιπλέον, σε περίπτωση μη προσκόμισης ιατρικής γνωμάτευσης ο 
υποψήφιος πρέπει να γνωστοποιεί στον παρόντα ιατρό, το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει και να εξετάζεται 
απ’ αυτόν πριν την έναρξη οποιασδήποτε αθλητικής δοκιμασίας. Τέλος, σε περίπτωση τραυματισμού υποψήφιου 
κατά την ημέρα διεξαγωγής των αθλητικών δοκιμασιών, θα προγραμματίζεται για επανεξέταση, εφόσον εξεταστεί 
από τον παρόντα ιατρό. Η επανεξέταση θα προγραμματίζεται εντός του χρόνου διεξαγωγής των Αθλητικών Δο-
κιμασιών και θα γίνεται στο σύνολο των αγωνισμάτων εκτός και αν το πρόβλημα παρουσιαστεί την τελευταία 
ημέρα διεξαγωγής οπότε επαναπρογραμματίζεται για την αμέσως επόμενη ημέρα.

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

9. Οι ψυχομετρικές εξετάσεις διενεργούνται από Επιτροπή Ψυχομετρικών Δοκιμασιών, που συγκροτείται με 
Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και αποτελείται από Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι 
οποίοι προτείνονται από το Διευθυντή της Υπηρεσίας Υγειονομικού του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τη Διεύθυν-
ση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Σκοπός των ψυχομετρικών εξετάσεων είναι η διαπίστωση της καταλληλότητας των 
υποψηφίων για σταδιοδρομία στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και περιλαμβάνουν τεστ προσωπικότητας, καθώς και συνέντευξη 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
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Επιπρόσθετα, από την Επιτροπή Ψυχομετρικών Δοκιμασιών, διαπιστώνεται και εάν τυχόν οι υποψήφιοι φέρουν 
δερματοστιξία (τατουάζ) ή οπές από διάτρηση σώματος (piercing), σε εμφανές, κατά την περιβολή της στρατιωτι-
κής στολής, σημείο του σώματός τους. Αν διαπιστωθεί ότι, υποψήφιος φέρει δερματοστιξία ή οπές από διάτρηση 
σώματος, σε εμφανές, κατά την περιβολή της στρατιωτικής στολής, σημείο του σώματός του, η Επιτροπή το βεβαι-
ώνει αυτό εγγράφως και ο υποψήφιος αποκλείεται των περαιτέρω διαδικασιών του διαγωνισμού. Η σχετική 

βεβαίωση συνυπογράφεται και από τον υποψήφιο στον οποίο αφορά.

10. Οι υποψήφιοι που δεν κρίνονται ικανοί σε κάποια από τις αναφερόμενες στο παρόν Κεφάλαιο διαδικασίες, 
δεν συνεχίζουν την εξέτασή τους στις υπόλοιπες. Οι Επιτροπές Υψομέτρησης, Αθλητικών, Ψυχομετρικών Δοκιμα-
σιών, καθώς και η Α.Ν.Υ.Ε., συντάσσουν πίνακες στους οποίους για κάθε υποψήφιο, φαίνεται η κατά περίπτωση 
κρίση τους, ήτοι επιτυχών – αποτυχών, κατάλληλος – ακατάλληλος, μη προσέλθων και διακόψας. Τα αποτελέσμα-

τα ανά διαδικασία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και στο κτίριο 

του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ακτή Βασιλειάδη – Πύλες Ε1- Ε2, Πειραιάς).

11. Οι υποψήφιοι που δεν θα παρουσιασθούν ή θα διακόψουν σε οποιαδήποτε διαδικασία ή δεν θα κριθούν 
ικανοί, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για τις προκηρυχθείσες θέσεις Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
ειδικότητας Τεχνικού και αποκλείονται του διαγωνισμού.

12. Αν μετά την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών του παρόντος Κεφαλαίου, ο αριθμός των υποψηφίων δεν 
ανέρχεται στο διπλάσιο τουλάχιστον των προκηρυσσομένων θέσεων, ανά κατηγορία διπλωματούχων, δύναται να 
κληθεί από την Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης, εκ νέου, από τους 
μη εισέτι κληθέντες και κατά σειρά επιτυχίας ανά κατηγορία διπλώματος, συμπληρωματικός αριθμός υποψηφίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

1. Μετά το πέρας όλων των παραπάνω διαδικασιών, η Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριο-
δότησης και Κατάταξης, καταρτίζει έναν Πίνακα Επιτυχόντων και Πίνακες Επιλαχόντων ανά κατηγορία διπλω-

ματούχων και κατά φθίνουσα σειρά μορίων, οι οποίοι υπογράφονται από τον Γραμματέα, τον Πρόεδρο και τα 
μέλη της Επιτροπής, υποβάλλονται προς θεώρηση στον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 
Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr) και στο κτίριο του Αρχηγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ακτή 
Βασιλειάδη – Πύλες Ε1- Ε2, Πειραιάς).

2. Για την κατάρτιση του Πίνακα Επιτυχόντων λαμβάνονται κατά σειρά και ανά κατηγορία διπλωματούχων οι 
συγκεντρώσαντες το μεγαλύτερο συνολικό αριθμό μορίων και σε αριθμό που καλύπτονται οι προκηρυσσόμενες 
προς κάλυψη οργανικές θέσεις. Αν σε μία κατηγορία διπλώματος οι θέσεις δεν καλύπτονται λόγω μη προσέλευσης 
ή αποτυχίας των υποψηφίων, ο τρόπος συμπλήρωσής τους θα καθορίζεται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-

ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Ακολούθως, συντάσσονται οι Πίνακες Επιλαχόντων ανά κατη-
γορία διπλωματούχων, από όσους υποψηφίους δεν περιελήφθησαν στον Πίνακα Επιτυχόντων.

3. Ο Πίνακας Επιτυχόντων αναγράφει για κάθε υποψήφιο που περιλαμβάνεται σε αυτόν, το δίπλωμα (Μηχανολό-
γοι Μηχανικοί, Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολο-
γιστών, Χημικοί Μηχανικοί, Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί), τη σειρά επιτυχίας του υποψηφίου στην κατηγορία διπλωματού-
χων όπου συμμετέχει και τον συνολικό αριθμό μορίων του. Αντίστοιχα, οι ανά κατηγορία διπλωματούχων και κατά 
φθίνουσα σειρά μορίων Πίνακες Επιλαχόντων, αναγράφουν για κάθε υποψήφιο τον συνολικό αριθμό μορίων του.

Σε ίσα αθροίσματα τελικής συνολικής βαθμολογίας προηγείται ο υποψήφιος που έχει υψηλότερο βαθμό βασι-
κού πτυχίου. Εάν προκύψει και νέα ισοβαθμία, επιλέγεται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερη ηλικία, σύμφωνα με 
την ημερομηνία γέννησής του και σε περίπτωση ταύτισης διενεργείται κλήρωση από την Επιτροπή Παραλαβής – 
Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης ενώπιον των ισοβαθμούντων υποψηφίων.

4. Ο Πίνακας Επιτυχόντων και οι Πίνακες Επιλαχόντων, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.
hcg.gr) και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ακτή Βασιλειάδη – Πύλες Ε1- Ε2, Πειραιάς).

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται η άσκηση ένστασης με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημέ-

νης επιστολής απευθείας στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) (παρ. 5 άρθρου 2 

ν. 4765/2021), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της 

ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr). Επιπλέον, η 
προθεσμία αυτή ορίζεται και αναφέρεται ρητώς τόσο στην οικεία καταχώριση στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώ-
ματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), όσο και στη σχετική ανακοίνωση στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.
ΑΚΤ. (Ακτή Βασιλειάδη – Πύλες Ε1- Ε2, Πειραιάς).

Η άσκηση ένστασης επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και πρέπει να περιέχει συγκεκριμένους λόγους 

ακυρότητας κατά συγκεκριμένης πράξης ή παράλειψης.

Στην ένσταση επισυνάπτεται και το προβλεπόμενο σύμφωνα με το Α.Σ.Ε.Π. παράβολο, άλλως η ένσταση δεν 
λαμβάνεται υπόψη. Ο ενδιαφερόμενος προμηθεύεται το παράβολο ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονι-
κού παραβόλου (e-Παράβολο) στη διαδικτυακή πύλη της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr), επιλέγοντας στο πεδίο Φορέας 
Δημοσίου : «Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού Α.Σ.Ε.Π.». Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό 
του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθε-
σμίας υποβολής των ενστάσεων.
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Το Α.Σ.Ε.Π. εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις, αποφαίνεται επ’ αυτών και ενημερώνεται ο ενιστάμενος από το 
Α.Σ.Ε.Π. είτε, με δική του ευθύνη, από το Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

5. Η Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης προβαίνει, αν απαιτείται, 
στις αναγκαίες διορθώσεις σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην απόφαση του Α.Σ.Ε.Π., και στη συνέχεια καταρ-
τίζει τον Τελικό Πίνακα Επιτυχόντων και τους Τελικούς Πίνακες Επιλαχόντων ανά κατηγορία διπλωματού-
χων και κατά φθίνουσα σειρά μορίων, οι οποίοι υπογράφονται από το Γραμματέα, τον Πρόεδρο και τα μέλη 
της Επιτροπής και υποβάλλονται προς θεώρηση στον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Σχετική ανακοίνωση αναρτάται στην 
ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου 
του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

1. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον Τελικό Πίνακα Επιτυχόντων, κατατάσσονται απευθείας στο Λ.Σ.- 
ΕΛ.ΑΚΤ. με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. ειδικότητας Τεχνικού, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται 
με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και παρακολουθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια χρο-
νικής 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. Με το παραπάνω προεδρικό διάταγμα καθορίζεται η ημερομηνία κατάταξης των επιτυχόντων. Το Αρ-
χηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καλεί τους επιτυχόντες για κατάταξη στην προκαθορισμένη ημερομηνία με Εγκύκλιο 
Διαταγή Πρόσκλησης Κατάταξης, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής 
Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), καθώς και στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Με απόφαση του του Αρχηγού Λ.Σ.- 
ΕΛ.ΑΚΤ. διαγράφονται από τον Τελικό Πίνακα Επιτυχόντων οι υποψήφιοι που θα υποβάλουν Υπεύθυνη 
Δήλωση του ν.  1599/1986, πριν την ημερομηνία κατάταξης, ότι δεν επιθυμούν να καταταχθούν και στη 
θέση τους καλούνται οι επόμενοι κατά σειρά του Τελικού Πίνακα Επιλαχόντων της αντίστοιχης κατηγορίας 
διπλωματούχων.

3. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι την ημέρα κατατάξεώς τους προσκομίζουν τα εξής δικαιολογητικά κατάταξης: 
α. Αστυνομική ταυτότητα,
β. Πιστοποιητικό της Εισαγγελικής Αρχής του τόπου κατοικίας τους ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι, φυγόδικοι 

που να έχει εκδοθεί τρεις (3) μήνες το πολύ πριν από την ημερομηνία υποβολής,
γ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι, φυγόδικοι 

από εκτός του τόπου κατοικίας τους Εισαγγελική Αρχή της Χώρας και ούτε έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, ούτε έχει 
ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη,

καθώς και οιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτηθεί.
4. Τα δικαιολογητικά κατάταξης που αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία, είναι τα ακόλουθα:
α. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.
β. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α΄ (για τους άνδρες υποψηφίους).
γ. Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση.
5. Για τον έλεγχο γνησιότητας όλων των δικαιολογητικών ή πιστοποιητικών των καταταχθέντων σύμφωνα με 

τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4305/2014, όπως ισχύει, συγκροτείται με απόφαση του Αρχηγού 
Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. επιτροπή στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Από την ίδια Επιτροπή ελέγχεται και ποσοστό τουλάχιστον πέντε 
τοις εκατό (5%) του συνόλου των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν σε φωτοαντίγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει. Σε περίπτωση καταταχθέντα βάσει ψευδών ή ανακριβών 
δικαιολογητικών, ενημερώνεται ο αρμόδιος εισαγγελέας και εκτός από τις τυχόν ποινικές ευθύνες που έχει, ανακα-
λείται η πράξη κατάταξής του.

6. Οι μη καταταχθέντες μπορούν κατόπιν αιτήσεώς τους και με δική τους ευθύνη, να παραλάβουν τα δικαιολο-
γητικά που κατέθεσαν για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν κατα-
τάχθηκαν, διατηρούνται στο αρχείο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και μετά από δύο 
έτη από την κατάταξη των επιλεγομένων καταστρέφονται από στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που ορίζονται με διαταγή του 
Διευθυντή Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εκτός αν υπάρχει εκκρεμής σχετική δίκη, οπότε και διατηρού-
νται μέχρι τη δημοσίευση αμετάκλητης απόφασης.

7. Η παρούσα προκήρυξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να αποσταλεί στα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης και στον ημερήσιο τύπο και να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα του Λιμε-
νικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), για την όσο το δυνατό ευρύτερη και πληρέστερη ενημέ-
ρωση των ενδιαφερομένων.

8. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄και το Έντυπο Αίτησης - Υ.Δ. Συμμετοχής στο διαγωνισμό, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας προκήρυξης.

Πειραιάς, 11 Νοεμβρίου 2022

Ο Αρχηγός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ
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   -   

 
)  

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

.  146/2007 «    .  50/2001       

     » (  185/3.8.2007/ . ’),        

.1   1 . . 116/2006 «    28  . . 50/2001…….» (  

115/9.6.2006/ . ’»),  : 

)        .2740/1999,   

  .19   13  .3149/2003. 

 

)       CAMBRIDGE  MICHIGAN  

 

)        (   )     

 ,                

            . 

         ,     

                

   ,          ,    

              

.                .  

          ,    , 

   ,     ,   

: 

 

( )   ( 2/C2) : 

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

   
• BULATS English Language Test,  90-100,   CAMBRIDGE   CAMBRIDGE 
ASSESSMENT ENGLISH (        19/11/2019) 
 
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER  CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH 
overall score 200-210 
 
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH  CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-210 

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

   . .: 2421.6-4/80941/2022/11-11-2022 
       

-  ,    2022. 
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• ECPE- CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH     MICHIGAN (ENGLISH LANGUAGE 
INSTITUTE  Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA   Michigan Language Assessment.)  
 
• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE)  HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY ( ashua, New 
Hampshire,USA)    74-100. 
 
 
• ST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC)  EDUCATIONAL TESTING 
SERVICE/CHAUNCEY, USA,   925  990. (  1/12/2019) 
 
  • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION-  EDEXCEL,  PEARSON TEST 
OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION-  EDEXCEL  EDEXCEL LEVEL 3 
CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C2)  PEARSON EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL(CEF C2) (ENGLISH INTERNATIONAL CERTIFICATE) 

 
• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL   TRINITY 
COLLEGE LONDON.  
 
• 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)  PEARSON EDI Level 3 Certificate in 
ESOL International (CEF C2)  PEARSON LCCI LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR C2) 
. 
 
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 ( : Reading, Writing, Listening, Speaking,   «Distinction”  “Credit”).  
 

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

    ) 
 
•Open College Network West Midlands Level 3 Certificate in ESOL International (CEFR C2) 
 
•  NYLC –NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level C2 

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

 

( )    ( 1/C1) : 

• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH   CAMBRIDGE   CAMBRIDGE ASSESSMENT 
ENGLISH  CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH  CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-
199 
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• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH  CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199 
 
• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH  CAMBRIDGE ASS ESSMENT ENGLISH overall score 180-190 
 
•   BULATS English Language Test,  75-89,   CAMBRIDGE   CAMBRIDGE 
ASSESSMENT ENGLISH (        19/11/2019) 
 .  
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS)   University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES)   CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH  – The British Council – IDP 
Education Australia IELTS Australia    7  8. 
  
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER)   University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES)   CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH  BUSINESS ENGLISH 
CERTIFICATE HIGHER  CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199 
 
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE  CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-190 
  
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION-  EDEXCEL  PEARSON TEST OF 
ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION-  EDEXCEL  EDEXCEL LEVEL 2 
CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C1)  PEARSON EDEXCEL LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL(CEF C1) (ENGLISH INTERNATIONAL CERTIFICATE) 
 

• 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)  31/12/2021  ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN 
ENGLISH (ALCE)    55-73  1/1/2022  HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY ( ashua, 
New Hampshire,USA)   
. 
 
• ST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC)  EDUCATIONAL TESTING 
SERVICE/CHAUNCEY, USA,   785  900   1/12/2019   785  920. 
 
•  EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1)  PEARSON EDI Level 2 Certificate in 
ESOL International (CEF C1)  PEARSON LCCI LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR C1) 
  
 
•  PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 ( : Reading, Writing, Listening, Speaking,         

    “Pass”).  
 

•  PEARSON LCCI EFB  LEVEL 3 ( : Reading, Writing, Listening, Speaking,   «Distinction”  
“Credit”).  
 
 
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2  (Common European Framework equivalent level C1) ) (  
31/8/2009) 
 
•   Ascentis Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) 
 
•  ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1). 
 
• Test of Interactive English, C1 +  Level (ACELS)  
 
 
• Test of Interactive English, C1 Level (ACELS)  Test of Interactive English, C1 Level (Gatehouse Awards). 
 
• NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1). 
 
• AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International (C1) ( : Listening, Reading, Writing, Speaking)  AIM 
Qualifications Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Anglia Proficiency) ( : Listening, Reading, 
Writing, Speaking).  
   
 
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB)   91  99   
CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA)   MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT. 
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 - MICHIGAN ENGLISH TEST ( : Listening, Reading, Speaking)   190  240  

Michigan Language Assessment  CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS- CaMLA   

- MICHIGAN ENGLISH TEST ( : Listening, Reading  Listening, Reading, Speaking, Writing) 
  64  80  Michigan Language Assessment 

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

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

     ). 
 
• Open College Network West Midlands Level 2 Certificate in ESOL International (CEFR C1) 
 
•  NYLC –NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level C1 
 
• LanguageCert Test of English (LTE) - LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Listening, Reading) 
(LanguageCert Test of English C1) 

 

 

( )   ( 2):  

• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH     CAMBRIDGE   CAMBRIDGE ASSESSMENT 
ENGLISH  FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH  CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179. 
 
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH  CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179 
 
• BULATS English Language Test,  60-74,   CAMBRIDGE   CAMBRIDGE 
ASSESSMENT ENGLISH (        19/11/2019) 

.  
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS)   University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES)   CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British Council – IDP 
Education Australia IELTS Australia    5,5   6,5. 
  
•BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE)   University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES)   CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH  BUSINESS ENGLISH 
CERTIFICATE  VANTAGE  CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179 
 
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE PRELIMINARY  CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 
160-170 
 
• PRELIMINARY ENGLISH TEST  CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-170 
 

  
• (ECCE)- CERTIFICATE OF COMPETENCY IN  ENGLISH    MICHIGAN (ENGLISH LANGUAGE 
INSTITUTE  Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA  Michigan Language Assessment.)  
 
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION-  EDEXCEL  
PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION-  EDEXCEL  
EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2)  PEARSON EDEXCEL LEVEL I 
CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2) (ENGLISH INTERNATIONAL CERTIFICATE) 
 
 
•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  - (          

). 
 
•Assessment Board for Language Examinations: Level B2 (ABLE B2)  Hellenic American University (Nashua, New 
Hampshire, USA) 
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•TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC)  EDUCATIONAL TESTING 
SERVICE/CHAUNCEY, USA,   505  780. 
 
•  EDI Level 1 Certificate in ESOL International  JETSET Level 5 (CEF B2)  PEARSON EDI Level 1 Certificate in 
ESOL International (CEF B2)  PEARSON LCCI LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR B2) 
 . 
 
•PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 ( : Reading, Writing, Listening, Speaking,         

    “Pass”).  
 
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 ( : Reading, Writing, Listening, Speaking,   «Distinction”  “Credit. 
 
 
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2) ) (  
31/8/2009) 
 
•   Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) 
 
• ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2). 
 
•  Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC) : CEF B2. 
 
• Test of Interactive English, B2 + Level (ACELS)  
. 
• Test of Interactive English, B2 Level (ACELS)  Test of Interactive English, 2 Level (Gatehouse Awards). 
 
• NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2). 
 
•AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) ( : Listening, Reading, Writing, Speaking)  AIM 
Qualifications Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Anglia Advanced) ( : Listening, Reading, 
Writing, Speaking).  
  
 
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB)   80  90   
CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS     MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT 
 

 - MICHIGAN ENGLISH TEST ( : Listening, Reading, Speaking)   157  189  
Michigan Language Assessment  CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS- CaMLA   

 - MICHIGAN ENGLISH TEST ( : Listening, Reading  Listening, Reading, Speaking, Writing) 
  53  63  Michigan Language Assessment 

 
• LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) 
 
• GA   Level 1 Certificate in ESOL International –(CEFR: B2)  GA Level 1 Certificate in ESOL International (Classic 
B2)  

 
•  2 -LanguageCert  Level 1 Certificate in ESOL International  (Listening, Reading, Writing) (Communicator B2)  

2 - LanguageCert  Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking)  (Communicator B2) (   
       ). 

  
•Open College Network West Midlands Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2) 
 
•  NYLC –NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level B2 
 
• LanguageCert Test of English (LTE) - LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading) 
(LanguageCert Test of English B2)  

 

 

 ,   ,           

     :  

(i)        ,          
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(ii)            (     

   ),         

             . 

 

)  

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

( )   ( 2/C2) : 

 
•     2  .2740/1999,      .19  

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

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

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

Universite. 
 
• Certificat de competences linguistiques  Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),    Departement de 
francais,     –  C1 
 
 • CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPERATIONNEL    .   
 

 

( )   ( 2) :  

•     2  .2740/1999,      .19  
 13  .3149/2003. 

 

•  DELF 1ER  DEGR   (UNITES A1, A2, A3, A4)  DELF B2    -CIEP. 

• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE  (      1996)   . 

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

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

francais,     –  2 

 • CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL    . 
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:            ,  

,     (   -  ),     

 . 

 

)   

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

( )   ( 2/C2) : 

•     2  .2740/1999,     .19  
 13  .3149/2003. 

 
• Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom ( : Lesen, Hören,  
   Schreiben, Sprechen)   Goethe. 
 
   GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS),    Ludwig-Maximilian  

    Goethe (  31-12-2011) 
  
• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS),    Ludwig-Maximilian     

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

 

( )    ( 1/C1) : 

•     1  . 2740/1999,     .19  
 13  .3149/2003. 

 
•  GOETHE – ZERTIFIKAT C1   Goethe. 
 
• ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (  2007)   Goethe. 
  
• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD)   Goethe. 
 
• ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH (  31/12/2014) .  1/1/2015 
ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C1.  1/1/2018 ÖSTERREICHISCHES  
SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C1 (  1:LESEN, HOREN, SCHREIBEN,  2: SPRECHEN) 
 
  
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN    .  

 

( )   ( 2) :  

•     2  .2740/1999,      .19  
 13  .3149/2003. 

 
• GOETHE – ZERTIFIKAT B2 ( : Lesen, Hören,    Schreiben, Sprechen)   Goethe. 
 
• ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB)   Goethe. 
 
• ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) B2 MITTELSTUFE DEUTSCH (  31/12/2014) .  1/1/2015  
ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT 2.  1/1/2018 ÖSTERREICHISCHES  
SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT B2 (  1:LESEN, HOREN, SCHREIBEN,  2: SPRECHEN) 
 
. 
  •ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN    .  
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)  

     (  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   . 
 
•  P.L.I.D.A. C2   P.L.I.D.A. D (   2003) 

  

( )    ( 1/C1) : 

•     1  . 2740/1999,     .19  
 13  .3149/2003. 

 
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (         2014) 
  
•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. 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 (    ) 

 

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

  

•  P.L.I.D.A. B2  P.L.I.D.A.  (   2003).   

 

:               

(   )     ,  ,     

(    -  ),      . 
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)   

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

( )   ( 2/C2) : 

•     2  .2740/1999,     . 19  
 13  . 3149/2003. 

  
• DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL (DELE) (   2002)  
  
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR)-(DELE) (   2008)  
 
• DIPLOMA DE ESPANOL- NIVEL C2 (DELE) (    Cervantes      , 

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

   ) 
 

( )    ( 1/C1) : 

•     1  . 2740/1999,     .19  
 13  .3149/2003. 

 
• DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL C1 (DELE) (    Cervantes      , 

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

 

( )   ( 2) :  

•     2  .2740/1999,      .19  
 13  .3149/2003 . 

 

• DIPLOMA BASICO DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (DELE) (   2002) (    
Cervantes      ,     ) 
 
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO)- (DELE)  (   2008), (   

 Cervantes      ,     ) 
 
• DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL B2 (DELE) (    Cervantes      , 

    ) 
 

: 

)              : 
 
(i)      [            

                 

              : 

                

     ( . . .)      ( . . .)      

      ,  ]       

          . 

 (ii)  ,           

   ,            

  . 

(iii)      2 , 

(iv)          ,      

      .  
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    )                  

 1  2 ,     . 2   1  . 2740/1999 (  186 ),  

   . 19 .    13  . 3149/2003 (  141 ).       

             

  . 

 

   (iv)              
        ,      . . . .  . . .   

. . . . .           .      
    . . .   . . .   . . . . .          

  . 
 

:  

)                  

,       . 

)               

 ( )    . 

 

      ,       ( .  347/2003).    

              ,     

,  ,   ,   .  
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 /         -  
,   (  – )  2022,      

  
 

 
:   -  ,       

 . .- . .,    2022. 
 

( )  : 
    /  /        ,    
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  (   )  

     
   

   

 

 

  

 

 

   
 

  .     

 

 

   

    . .  

 

 

    

        

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 

 

 

   . .: 2421.6-4/80941/2022/11-11-2022 
     . .- . . 

   2022. 
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( )  : 
        1-1-2011          

      ……..………….….… (    ). 
 

 : 
       ,       . 6   22  

. 1599/1986  ,  : 
-           -  

,    2022,           

,    .  

-     -    ,      , 

     -        .  

-         . 

-   /        ,      

             

-  ,  . 

-               
 . 

-                 

        /       ,     

 ,           . 
 
 
 

: 

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

/  /        
   ,   

      
        

. 

 (    ) 

 

 

 

)  (02)     
. 

 
/  / - /  

)     (  
) ( .01). 

 ( ) 

) ................................................................................  

) ............................................................................... 
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) .............................................................................   

) …...........................................................................   

) ………………………………………………………....................  

) ……………………………………………………………………….. 

) ……………………………………………………………………………. 
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