
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2421.6-11/62237/2017 
    Κατάταξη Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος-

Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Υγειονο-

μικού.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 «Για την πολυθε-

σία, 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» (Α΄ 65).

β) Του Κεφαλαίου Ζ΄ του ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονι-
σμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας» (Α΄123), όπως 
ισχύουν.

γ) Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45), όπως ισχύουν. 

δ) Των άρθρων 3, 4 και 6 του ν. 3079/2002 «Κύρω-
ση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» 
(Α΄ 311), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ε) Του ν. 3252/2004 «Σύσταση Ένωσης Νοσηλευτών 
Νοσηλευτριών Ελλάδος και άλλες διατάξεις» (Α΄132), 
όπως ισχύουν. 

στ) Του ν. 3328/2005 «Διεπιστημονικός Οργανισμός 
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 80), όπως ισχύουν.

ζ) Του πρώτου Κεφαλαίου του ν. 3599/2007 «Σύσταση 
Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 176), όπως ισχύουν.

η) Της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3812/2009 «Αναμόρ-
φωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 234).

θ) Του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελ-
ματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περι-
ορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» 
(Α΄32), όπως ισχύει.

ι) Των παρ. 20, 21 και 22 του ένατου άρθρου του 
ν. 4057/2012«Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προ-
σώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α΄54), όπως ισχύουν.

ια) Του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργεί-
ου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄102), 
όπως ισχύει.

ιβ) Της παρ. 9 του άρθρου 33 του ν. 4256/2014 «Του-
ριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (Α΄92).

ιγ) Του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 «Ανοικτή διά-
θεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών 
και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του 
ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθε-
σίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω 
ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγι-
κού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» (Α΄237), 
όπως ισχύει.

ιδ) Του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 114).

ιε) Του άρθρου 3 του π.δ. 83/1989 «Επαγγελματικά 
δικαιώματα πτυχιούχων των τμημάτων: α) Αισθητικής, 
β) Οδοντοτεχνικής, γ) Εργοθεραπείας, δ) Δημόσιας Υγι-
εινής, ε) Οπτικής, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και 
Πρόνοιας των τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
(Τ.Ε.Ι.)» (Α΄ 37).

ιστ) Του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων δι-
ορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα» (Α΄ 39), 
όπως ισχύουν.

ιζ) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

ιη) Του π.δ. 58/2012 «Κατηγορίες, ειδικότητες, οργανι-
κές θέσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής 
Ακτοφυλακής» (Α΄ 108), όπως ισχύουν.

ιθ) Του Κεφαλαίου ΙΑ΄ του π.δ. 81/2012 «Ιεραρχία, προ-
αγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις 
και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελ-
ληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄ 139), όπως ισχύουν.

κ) Του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Αιγαίου» (Α΄170).

κα) Του π.δ. 176/2014 «Καθορισμός των όρων και των 
προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευ-
τών» (Α΄279).

κβ) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και 
δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ανασύστα-
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ση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομα-
σία σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και ενέργειας, Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄114).

κγ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄210).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Προκήρυξη διαγωνισμού

1. Ο διαγωνισμός για την απευθείας κατάταξη Υπαξι-
ωματικών Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής 
Ειδικότητας Υγειονομικού προκηρύσσεται με απόφαση 
του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυ-
λακής και η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων με 
εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης καθορίζεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

2. Στην προκήρυξη καθορίζεται ο αριθμός των προ-
κηρυσσόμενων θέσεων, συνολικά και επιμέρους ανά 
ειδικότητα προέλευσης υποψηφίων, σύμφωνα με τις 
υπηρεσιακές ανάγκες.

3. Στην προκήρυξη αναφέρονται:
α. Τα απαιτούμενα προσόντα.
β. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος και ο τρό-

πος υποβολής τους.
γ. Η διαδικασία και ο τρόπος διεξαγωγής της υψομέ-

τρησης, των υγειονομικών εξετάσεων, των αθλητικών 
δοκιμασιών και των ψυχοτεχνικών δοκιμασιών.

δ. Η διαδικασία της επιλογής των υποψηφίων με το 
σύστημα μοριοδότησης.

4. Επίσης στην προκήρυξη ή σε άλλες αποφάσεις του 
Αρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής 
θα αναφέρεται και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχε-
τική με τη διεξαγωγή και τη διαδικασία του διαγωνισμού.

Άρθρο 2
Ειδικότητες προέλευσης Υποψηφίων

1. Οι ειδικότητες προέλευσης με τις οποίες ιδιώτες υπο-
ψήφιοι δύνανται να καταταγούν απ’ ευθείας ως Υπαξι-
ωματικοί Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής 
Ειδικότητας Υγειονομικού, καθορίζονται ως εξής:

α. Νοσηλευτές.
β. Φυσιοθεραπευτές.
γ. Λογοθεραπευτές.
δ. Εργοθεραπευτές.
2. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο δι-

αγωνισμό σε μία (01) μόνο ειδικότητα προέλευσης από 
τις αναφερόμενες στην προκήρυξη.

3. Σε περίπτωση που αριθμός προκηρυχθεισών θέσε-
ων μιας ειδικότητας μετά το πέρας όλων των διαδικασιών 

του άρθρου 7 της παρούσης δεν καλύπτεται από τους 
εναπομείναντες υποψηφίους της ειδικότητας αυτής, τότε 
οι θέσεις αυτές συμπληρώνονται με απόφαση του Αρχη-
γού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως ακολούθως:

α. Κενές θέσεις ειδικότητας Νοσηλευτών συμπληρώ-
νονται από υποψηφίους των κάτωθι ειδικοτήτων με την 
εξής σειρά προτεραιότητας και μέχρι καλύψεως των κε-
νών θέσεων: 

«Φυσιοθεραπευτών, Λογοθεραπευτών, Εργοθεραπευ-
τών».

β. Κενές θέσεις ειδικότητας Φυσιοθεραπευτών συ-
μπληρώνονται από υποψηφίους των κάτωθι ειδικοτήτων 
με την εξής σειρά προτεραιότητας και μέχρι καλύψεως 
των κενών θέσεων: 

«Νοσηλευτών, Λογοθεραπευτών, Εργοθεραπευτών».
γ. Κενές θέσεις ειδικότητας Λογοθεραπευτών συμπλη-

ρώνονται από υποψηφίους των κάτωθι ειδικοτήτων με 
την εξής σειρά προτεραιότητας και μέχρι καλύψεως των 
κενών θέσεων: 

«Νοσηλευτών, Φυσιοθεραπευτών, Εργοθεραπευτών».
δ. Κενές θέσεις ειδικότητας Εργοθεραπευτών συμπλη-

ρώνονται από υποψηφίους των κάτωθι ειδικοτήτων με 
την εξής σειρά προτεραιότητας και μέχρι καλύψεως των 
κενών θέσεων: 

«Νοσηλευτών, Φυσιοθεραπευτών, Λογοθεραπευτών».

Άρθρο 3
Γενικά προσόντα υποψηφίων 

1. Οι υποψήφιοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 
3, 4 και 6 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311), όπως ισχύει, πρέπει:

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

β. Να μην έχουν υπερβεί το 30ο έτος της ηλικίας τους, 
όριο το οποίο θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την 
31η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας του διαγωνισμού.

γ. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις, χωρίς να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από 
αυτές. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό 
όσοι για λόγους συνείδησης αρνούνται να εκπληρώσουν 
τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις σύμφωνα με τη νομο-
θεσία [αρθ.59-65 του ν. 3421/2005 (Α’ 302), όπως αυτός 
τροποποιήθηκε και ισχύει].

δ. Να είναι κάτοχοι ομώνυμου ανά ειδικότητα πτυχίου 
τμήματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) Πα-
νεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα της ημεδαπής, ως 
αναλυτικά καθορίζεται στο επόμενο άρθρο, ή ισότιμου 
και αντίστοιχου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς 
και κάτοχοι Άδειας άσκησης επαγγέλματος ή Βεβαίωσης 
Άδειας άσκησης επαγγέλματος ή Βεβαίωσης άσκησης 
επαγγέλματος, στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται. 

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 άρθρου 
7 της παρούσας. Ειδικά καθορίζεται ότι οι άνδρες υπο-
ψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. 
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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 πολιτεύμα-
τος, προδοσίας της χώρας, προσβολής κατά της πολι-
τειακής εξουσίας, τρομοκρατικών πράξεων, φυλετικών 
διακρίσεων, προσβολής κατά της ελεύθερης άσκησης 
των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, 
ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί 
κατάθεσης, ψευδούς βεβαίωσης, ανθρωποκτονίας, επαι-
τείας, αλητείας, καταπίεσης, περί ναρκωτικών, λαθρε-
μπορίας, όπλων και πυρομαχικών και τυχερών παιχνι-
διών, παράνομης αλιείας, κλοπής, υπεξαίρεσης (κοινής 
και στην υπηρεσία), εκβίασης, απάτης, πλαστογραφίας, 
πλαστογραφίας πιστοποιητικού, δωροδοκίας ή δωρολη-
ψίας, απιστίας περί την υπηρεσία, παράβασης καθήκο-
ντος, συκοφαντικής δυσφήμησης, οποιουδήποτε κατά 
της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης 
της γενετήσιας ζωής.

(3) για οποιοδήποτε έγκλημα του Στρατιωτικού Ποι-
νικού Κώδικα.

(4) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης οποιουδήποτε άλ-
λου εγκλήματος από δόλο σε ποινή φυλάκισης τουλά-
χιστον τριών μηνών. 

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

ι. Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιω-
μάτων έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για 
τη στέρησή τους.

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

ιβ. Να μην έχουν απολυθεί από οποιοδήποτε φορέα 
κοινωνικής ασφάλισης ή το δημόσιο εξαιτίας πειθαρχι-
κού παραπτώματος με απόφαση του αρμόδιου υπηρε-
σιακού συμβουλίου, καθώς και να μην έχει καταγγελθεί 
η σύμβαση επίσης από οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής 
ασφάλισης ή το δημόσιο, για αντισυμβατική συμπεριφο-
ρά από δόλο ή αμέλεια που αποδεικνύεται από έγγραφα 
στοιχεία του ιδρύματος ή από δικαστική απόφαση.

2. Υποψήφιοι, που έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για 
τα αδικήματα της περ. η της παρ. 1, μπορούν να συμ-
μετάσχουν 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 κώλυ-
μα του υποψηφίου από ποινική καταδίκη, εφόσον μέχρι 
την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων δεν έχει 
εκδοθεί το κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος 
π.δ. που αίρει το σχετικό κώλυμα.

Περί αναστολής εκτέλεσης ποινής υπό όρο ισχύουν 
τα ορισθέντα στα άρθρα 99-104 του ποινικού κώδικα.

3. Η έλλειψη κωλυμάτων των υποψηφίων, πλην όσων 
ορίζονται διαφορετικά στην παρούσα, πρέπει να συντρέ-
χουν τόσο κατά την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμί-
ας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά τον χρόνο κα-
τάταξής τους στο Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή.

4. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμε-
να προσόντα/ιδιότητες (τίτλους, κ.λπ.) τουλάχιστον μέχρι 
την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής των 
αιτήσεων.

Άρθρο 4
Δικαιολογητικά Συμμετοχής στο διαγωνισμό

1. Όσοι έχουν τα προσόντα των άρθρων 2 και 3 της 
παρούσας και επιθυμούν να καταταγούν ως Υπαξιω-
ματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού πρέπει 
να υποβάλουν -όπως θα καθορίζεται λεπτομερώς στην 
προκήρυξη και μέσα στις προθεσμίες που θα ορίζονται 
σ’ αυτή- τα εξής δικαιολογητικά:

α. Υπογεγραμμένη Αίτηση συμμετοχής – υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986, όπως ισχύει, 
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 πίνα-
κα επιτυχόντων θα υποβληθούν σε έλεγχο για χρήση 
απαγορευμένων ουσιών, καθώς και ότι δεν έχουν υπο-
βάλει άλλη αίτηση για την ίδια προκήρυξη. Ανυπόγρα-
φη αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή, ενώ σε περίπτωση που 
δεν υποβληθεί αυτοπροσώπως στην αρμόδια επιτροπή 
από τον ίδιο τον υποψήφιο, καθώς και σε περίπτωση 
ταχυδρομικής αποστολής, τότε θα πρέπει να φέρει και 
θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής του από οποια-
δήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολι-
τών (ΚΕΠ) ή Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή.

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 υπο-
ψηφίου.

ε. (1) Ομώνυμο, ανά ειδικότητα προέλευσης της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 2, πτυχίο τμήματος Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμά των (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημιακού ή Τε-
χνολογικού Τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοι-
χο τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

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. Γί-
νεται δεκτό, μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των 
αιτήσεων και πιστοποιητικό ή βεβαίωση από τη Γραμμα-
τεία της οικείας σχολής ημεδαπής, στο οποίο να αναγρά-
φεται ότι ο υποψήφιος έχει επιτύχει στα προβλεπόμενα 
μαθήματα και έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του, καθώς 
και ο ακριβής αριθμητικός βαθμός πτυχίου.

Οι κάτοχοι ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών 
της ημεδαπής πρέπει απαραιτήτως να προσκομίζουν και 
βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου του Α.Ε.Ι. ημεδαπής 
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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 γνω-
στικό αντικείμενο του ισότιμου και αντίστοιχου με αυτό 
πτυχίου που ζητείται στην προκήρυξη. Σε περίπτωση 
που δεν προσκομισθεί η βεβαίωση αυτή, ο επικαλού-
μενος τίτλος δεν λαμβάνεται υπόψη.

Σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί στην αλ-
λοδαπή, απαιτείται επίσημη μετάφρασή του και πιστο-
ποιητικό αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ινστι-
τούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.), για την ισοτιμία 
και αντιστοιχία του διπλώματος με το ζητούμενο στην 
προκήρυξη πτυχίο της ημεδαπής για κάθε ειδικότητα 
και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη 
βαθμολογική κλίμακα ημεδαπών τίτλων. Σε περίπτωση 
που από το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει 
το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να 
καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη 
μετάφρασή της. 

(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 φωτοα-
ντίγραφο του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώμα-
τος, καθώς και βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που να 
καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο αυτών ή την απαιτού-
μενη εξειδίκευση από την προκήρυξη, εφόσον τούτο δεν 
προκύπτει σαφώς από τους προσκομιζόμενους τίτλους.

Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαι-
τείται μόνον πράξη αναγνωρίσεως του τίτλου από το 
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από τον Διε-
πιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημα-
ϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και 
σε περίπτωση που από την πράξη αναγνώρισης δεν προ-
κύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση 
από το Πανεπιστήμιο που χορήγησε τον τίτλο, η οποία 
να καθορίζει αυτό, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.

Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία ή ισοτιμία και αντι-
στοιχία του πτυχίου αλλοδαπής αναγνωρίζεται μόνον 
εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος μετα-
πτυχιακού διπλώματος δεν αναγνωρίζεται ισοτιμία του 
μεταπτυχιακού διπλώματος, και επομένως δεν λογίζεται 
ως μεταπτυχιακός τίτλος. Στην περίπτωση που ο μετα-
πτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο 
βασικό, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πρά-
ξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία 
των τίτλων σπουδών ή των μεταπτυχιακών τίτλων ή του 
διδακτορικού, όσοι υποψήφιοι υποβάλουν αποφάσεις 
αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελ-
ματικής ισοδυναμίας τίτλων αντίστοιχων κατηγοριών 
εκπαίδευσης οι οποίες χορηγήθηκαν από: 

i) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσό-
ντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 «Προσαρ-
μογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση 
των επαγγελματικών προσόντων» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει ή 

ii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προ-
σόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 για την 
αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας, βάσει της 
παρ. 2, αρθ. 1 του π.δ. 38/2010, όπως ισχύει κάθε φορά ή

iii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισο-
τιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) 
του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώ-
ρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που 
πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρ-
κειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή 

iv) το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 
14 του π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα ανα-
γνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο 
συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις 
οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων»,

καθώς και κάτοχοι διπλωμάτων, πιστοποιητικών και 
άλλων τίτλων που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί, βά-
σει του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης διπλωμά-
των, άδεια άσκησης επαγγέλματος από τις κατά περίπτω-
ση αρμόδιες εθνικές αρχές, σύμφωνα με τα προεδρικά 
διατάγματα 40/1986 (Α΄14), 84/1986, (Α΄31), 97/1986 
(Α΄35), 98/1986, (Α΄ 35), 53/2004 (Α΄43), 40/2006 (Α΄43) 
και την υπουργική απόφαση Α4/5226/1987 (Β΄613).

Οι ως άνω υποψήφιοι εξαιρούνται μεν από την υπο-
χρέωση προσκόμισης πράξεως αναγνώρισης για την 
ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, όχι όμως και από 
την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού για τη 
βαθμολογική αντιστοιχία του τίτλου από αρμόδιο κατά 
νόμο φορέα (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κ.λπ.). Σε αντίθετη 
περίπτωση ο υποψήφιος προκειμένου να μην απορρι-
φθεί, συμπληρώνει το πεδίο της αίτησης που αφορά στο 
βαθμό τίτλου σπουδών, το ελάχιστο της βαθμολογικής 
κλίμακας της αντίστοιχης κατηγορίας εκπαίδευσης, δη-
λαδή πέντε (05).

στ. (1) Οι πτυχιούχοι Νοσηλευτές, άδεια ή Βεβαίωση 
άδειας άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος και 
Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλά-
δας (Ε.Ν.Ε.) η οποία να είναι σε ισχύ, ή Βεβαίωση εγγρα-
φής στην Ε.Ν.Ε. για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά.

(2) Οι πτυχιούχοι Φυσικοθεραπευτές, άδεια ή Βεβαί-
ωση άδειας άσκησης επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή 
και Ταυτότητα μέλους Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθε-
ραπευτών (Π.Σ.Φ.) η οποία να είναι σε ισχύ, ή Βεβαίωση 
εγγραφής στον Π.Σ.Φ. για όσους εγγράφονται για πρώτη 
φορά. 

(3) Οι πτυχιούχοι Λογοθεραπευτές, άδεια ή Βεβαίωση 
άδειας άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτή.

(4) Οι πτυχιούχοι Εργοθεραπευτές, άδεια ή Βεβαίωση 
άδειας άσκησης επαγγέλματος Εργοθεραπευτή.

ζ. Τίτλο ξένης γλώσσας συνοδευόμενο από επίσημη 
μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα. Για την απόδειξη 
γνώσης της αγγλικής ή γαλλικής ή ιταλικής ή γερμανικής 
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ή ισπανικής γλώσσας επιπέδου αρίστου, πολύ καλού και 
καλού, υποβάλουν τους αντίστοιχους τίτλους που ανα-
φέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσης.

η. Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (1) επε-
ξεργασίας κειμένων, (2) υπολογιστικών φύλλων και (3) 
υπηρεσιών διαδικτύου, αποδεικνύεται σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας.

θ. Η εργασιακή εμπειρία λαμβάνεται υπόψη και μορι-
οδοτείται εφόσον έχει αποκτηθεί στο αντικείμενο της 
θέσης στην ημεδαπή ή αλλοδαπή μετά τη λήψη του 
βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος 
μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και την άδεια ή τη 
βεβαίωση άδειας άσκησης επαγγέλματος, σε συνδυασμό 
πάντοτε με την κατά περίπτωση ασφαλιστική κάλυψη. 
Για την απόδειξη της εργασιακής εμπειρίας υποβάλουν 
δικαιολογητικά σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ της πα-
ρούσας.

ι. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, με γνήσιο της 
υπογραφής του, στην οποία να αναφέρεται ότι πληροί 
τις προϋποθέσεις της περιπτώσεως (ιβ) της παραγράφου 
1 του προηγούμενου άρθρου. 

2. Για την επικύρωση τίτλων, πιστοποιητικών και 
βεβαιώσεων, ισχύουν τα ακόλουθα (ν. 4250, άρθρο 1, 
ΦΕΚ 74/Α΄/26.3.2014 όπως ισχύει):

Της αλλοδαπής 
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής 

υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε 
ευκρινές φωτοαντίγραφο από αντίγραφο εγγράφου που 
έχει επικυρωθεί από δικηγόρο και απαραιτήτως πρέπει 
να προσκομίζεται και επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα, η οποία θα υποβάλλεται σε ευκρινές 
φωτοαντίγραφο της πρωτότυπης ή ευκρινές φωτοαντί-
γραφο 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 δι-
κηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του 
ν.148/26-12-1913/1-2-1914. 

Ειδικώς όμως μετά τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» (άρ-
θρο 36, ν. 4194/2013/ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ.Α΄), μετα-
φράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δι-
κηγόρο μετά την 27.09.2013 γίνονται δεκτές, εφόσον ο 
δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της 
γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων 
σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της 
ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φω-
τοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι 
προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις 
οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές 
είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντί-
γραφα των τίτλων.

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 – βε-
βαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται 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 δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα (π.χ. πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ ιδιωτικών φορέων, 
κ.λπ.) υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά 
σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 
εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο 
καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτό-
τυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από 
υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που 
φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει 
θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό).

Τονίζεται ότι η υποβολή απλών, ευανάγνωστων φω-
τοαντιγράφων, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του 
υποψηφίου, 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 πλα-
στών φωτοαντιγράφων, πέραν των ποινικών κυρώσεων 
που θα επιβάλλονται, θα ανακαλείται και η οικεία πράξη, 
για την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα φω-
τοαντίγραφα αυτά, κατά το μέρος που αφορά στον εν 
λόγω υποψήφιο.

3. Όπου απαιτείται η υποβολή πολλών υπευθύνων 
δηλώσεων του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 για βεβαίω-
ση γεγονότων ή καταστάσεων, κατά τα ανωτέρω, είναι 
δυνατόν οι δηλώσεις αυτές να περιληφθούν σωρευτικώς 
σε ένα έντυπο δήλωσης του νόμου αυτού. 

Άρθρο 5
Υποβολή και έλεγχος των δικαιολογητικών -
Μοριοδότηση Συμμετεχόντων Υποψηφίων

1. Όσοι έχουν τα παραπάνω προσόντα και επιθυμούν 
να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό κατάταξης Υπαξιωμα-
τικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού, υποβάλουν 
αίτηση με επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αυτοπροσώ-
πως (ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο), 
ή ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία, απευθεί-
ας σε Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών, 
Μοριοδότησης και Κατάταξης, που ορίζεται με απόφαση 
του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., έχει ως έδρα τη Σχολή Λιμενο-
φυλάκων και αποτελείται από Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ 
επιλεγόμενους κατόπιν κλήρωσης εκ των οποίων ένας 
(1) τουλάχιστον έχει ειδικότητα Υγειονομικού (Ιατρού).

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρ-
θρου 8 ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων 
στοιχείων επισύρει  τις προβλεπόμενες ποινικές και δι-
οικητικές κυρώσεις. 

Η διαδικασία, ο τρόπος παραλαβής και κατανομής των 
αιτήσεων συμμετοχής, καθώς και κάθε σχετικό θέμα που 
αφορά στην εν λόγω επιτροπή θα καθορίζεται στην από-
φαση ορισμού.
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2. Έργο της Επιτροπής Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιο-
λογητικών, 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 υποψηφί-
ους, ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο.

β. Η παραλαβή και ο έλεγχος όλων των αιτήσεων και 
των συνημμένων σε αυτές δικαιολογητικών που της απο-
στέλλονται ταχυδρομικώς, με συστημένη αλληλογραφία 
από τους υποψηφίους. 

Ειδικότερα, και αναφορικά με τις ανωτέρω (α) και (β) 
αρμοδιότητες διευκρινίζεται ότι η Επιτροπή υποχρεούται 
ενώπιον του υποψηφίου (σε περίπτωση αυτοπρόσω-
πης εμφάνισης) να ελέγξει κατ’ αρχάς την εμπρόθεσμη 
κατάθεση των αιτήσεων, να αριθμήσει και μονογράψει 
την αίτηση και τα συνημμένα σε αυτές δικαιολογητικά.

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

δ. 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 
μετά την αντικατάστασή της από την παρ. 2 του άρθρου 
1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74), όπως ισχύει.

ε. Η σύνταξη, μετά το πέρας των ανωτέρω εργασιών, 
Πρακτικού στο οποίο θα επισυνάπτονται: 

(1) Προσωρινός Αλφαβητικός Πίνακας Απορριφθέ-
ντων, με τα στοιχεία των υποψηφίων των οποίων τα 
δικαιολογητικά διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις-απαιτήσεις της προκήρυξης, στον οποίο θα 
αναγράφεται επιπροσθέτως η ειδικότητα προέλευσής 
τους, αιτιολογώντας πλήρως τους λόγους για τους οποί-
ους 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 αναγράφο-
νται η ειδικότητα προέλευσής τους και ο αριθμός μορίων 
εκάστου υποψηφίου αναλυτικά και συνολικά (όπως αυτά 
προκύπτουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο 
άρθρο).

Οι Πίνακες αυτοί υπογράφονται από το Γραμματέα, τον 
Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής και υποβάλλονται 
προς θεώρηση στον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Σχετική ανα-
κοίνωση με τα ονόματα και τα μόρια των υποψηφίων των 
οποίων τα δικαιολογητικά διαπιστώθηκε ότι πληρούν 
τις προϋποθέσεις-απαιτήσεις της προκήρυξης, καθώς 
και με τα ονόματα των απορριφθέντων υποψηφίων, 
αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – 
Ελληνικής Ακτοφυλακής και στο κτίριο του Αρχηγείου 
του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

3. Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται η άσκηση εν-
στάσεως με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης 
επιστολής απευθείας στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής 
προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) (παρ. 2 άρθρου 2 ν. 3812/2009), 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που 

αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους 
στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής 
Ακτοφυλακής. Επιπλέον, η προθεσμία αυτή ορίζεται και 
αναφέρεται ρητώς τόσο στην οικεία καταχώριση στην 
ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυ-
λακής, όσο και στη σχετική ανακοίνωση στο κτίριο του 
Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

Η άσκηση ενστάσεως επιτρέπεται για λόγους νομι-
μότητας και πρέπει να περιέχει συγκεκριμένους λόγους 
ακυρότητας κατά συγκεκριμένης πράξεως ή παραλεί-
ψεως.

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

4. Η Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών, 
Μοριοδότησης και Κατάταξης προβαίνει, αν απαιτείται 
στις αναγκαίες διορθώσεις, σύμφωνα με τα διαλαμβα-
νόμενα στην απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. και στη συνέχεια συ-
ντάσσει 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 και 
υποβάλλονται προς θεώρηση στον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
Σχετική ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λι-
μενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και 
στο κτίριο του Αρχηγείου του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ..

5. Με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. συγκροτεί-
ται Ομάδα Μηχανογραφικής Υποστήριξης, με έδρα τη 
Σχολή Λιμενοφυλάκων, η οποία έχει ως έργο την μηχα-
νογραφική καταχώριση στοιχείων και την τεχνική υπο-
στήριξη του διαγωνισμού. Η επιβεβαίωση της ακρίβειας 
των εισαχθέντων στοιχείων, γίνεται από τις αρμόδιες ανά 
διαδικασία επιτροπές.

6. Δικαιολογητικά και αιτήσεις που θα αποσταλούν από 
τους υποψήφιους εκπρόθεσμα (ήτοι θα φέρουν ημερο-
μηνία ταχυδρομείου μεταγενέστερη της ορισθείσας στην 
προκήρυξη ημερομηνίας λήξης υποβολής δικαιολογη-
τικών), ή θα προσκομισθούν εκπρόθεσμα, δεν θα λαμ-
βάνονται υπόψη. Μη υποβολή όλων των απαιτούμενων 
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 προθε-
σμίας υποβολής των αιτήσεων ήδη συνάγεται σύμφωνα 
με την εμπροθέσμως κατατεθείσα Αίτηση- Υπεύθυνη 
Δήλωση συμμετοχής του στο διαγωνισμό και τα συνημ-
μένα σε αυτή δικαιολογητικά. 

7. Η αποδεδειγμένη υποβολή αναληθών, παραποιημέ-
νων ή πλαστών δικαιολογητικών επιφέρει και ποινικές 
συνέπειες στον υποψήφιο. 
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Άρθρο 6
Διαδικασία Μοριοδότησης Συμμετεχόντων
υποψηφίων 

1. Η μοριοδότηση των συμμετεχόντων υποψηφίων 
πραγματοποιείται μηχανογραφικά και προσδιορίζεται 
από το βαθμό του τίτλου σπουδών τους ο οποίος πολ-
λαπλασιάζεται επί εκατόν δέκα (110) και ελέγχεται μέχρι 
εκατοστού της μονάδας.

2. Όσοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στο 
γνωστικό αντικείμενο της θέσης λαμβάνουν άπαξ επι-
πλέον τετρακόσια (400) μόρια. Όσοι είναι κάτοχοι δι-
δακτορικού διπλώματος σε άλλο γνωστικό αντικείμενο 
λαμβάνουν άπαξ επιπλέον διακόσια (200) μόρια.

3. Όσοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 
ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικεί-
μενο της θέσης λαμβάνουν άπαξ επιπλέον διακόσια 
(200) μόρια. Όσοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνω-
στικό αντικείμενο λαμβάνουν άπαξ επιπλέον εκατό (100) 
μόρια.

4. Σε όσους διαθέτουν εργασιακή εμπειρία στο αντι-
κείμενο της θέσης μετά την λήψη του βασικού τίτλου 
σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγω-
νιστική διαδικασία και την άδεια ή τη βεβαίωση άδειας 
άσκησης επαγγέλματος προστίθενται επτά (07) μόρια 
ανά μήνα για έως ογδόντα τέσσερις (84) μήνες.

5. Στα ανωτέρω μόρια προστίθενται για τη γνώση της 
αγγλικής ή γαλλικής ή ιταλικής ή γερμανικής ή ισπανικής 
γλώσσας αριθμός μορίων ως ακολούθως:

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 αποδει-
κνύει την πολύ καλή γνώση (Γ1).

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

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

6. Η συνολική βαθμολογία ελέγχεται μέχρι εκατοστού 
της μονάδας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων επι-
λέγεται ο υποψήφιος που έχει το μεγαλύτερο βαθμό πτυ-
χίου. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας επιλέγεται ο υπο-
ψήφιος που έχει τη 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.

7. Η Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών, 
Μοριοδότησης και Κατάταξης συντάσσει Πρακτικό με 
συνημμένους τέσσερις (04) Πίνακες Συμμετεχόντων ανά 
ειδικότητα προέλευσης υποψηφίων (Νοσηλευτών, Φυσι-
οθεραπευτών, Λογοθεραπευτών και Εργοθεραπευτών) 
κατά φθίνουσα σειρά συνολικού αριθμού μορίων, βάσει 
του ήδη καταρτισθέντος Οριστικού Αλφαβητικού Πίνακα 
Συμμετεχόντων. Οι εν λόγω πίνακες υπογράφονται 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 Σώμα-
τος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και στο κτίριο του Αρχη-
γείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

Άρθρο 7
Πίνακας Καλουμένων- Διαδικασίες Υψομέτρησης, 
Ιατρικές Εξετάσεις- παραπομπή στην Α.Ν.Υ.Ε., 
Αθλητικές και Ψυχοτεχνικές Δοκιμασίες

1. Από την Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιο-
λογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης, καλείται από 
τις πρώτες κατά σειρά θέσεις των Πινάκων Συμμετεχό-
ντων ανά ειδικότητα προέλευσης της παραγράφου 4 
του προηγούμενου άρθρου αριθμός υποψηφίων αυξη-
μένος τουλάχιστον στο τριπλάσιο του αριθμού των προ-
κηρυσσομένων θέσεων για κάθε ειδικότητα αντίστοιχα, 
προκειμένου οι υποψήφιοι αυτοί να υψομετρηθούν, να 
υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις – παραπομπή στην 
Ανώτατη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ), 
αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.

2. Ο συγκεντρωτικός Αλφαβητικός Πίνακας Καλουμέ-
νων, ο οποίος υπογράφεται από το Γραμματέα, τον Πρό-
εδρο και τα μέλη της Επιτροπής, αναρτάται στην ιστοσε-
λίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, 
καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

3. Για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής των διαδικα-
σιών της παραγράφου 1, οι υποψήφιοι ενημερώνονται 
με δική τους ευθύνη. Σχετική ανακοίνωση αναρτάται 
στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής 
Ακτοφυλακής, καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου του 
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν 
τη διεξαγωγή τους.

Οι υποψήφιοι προσερχόμενοι σε κάθε διαδικασία του 
διαγωνισμού θα πρέπει να έχουν μαζί τους υποχρεωτι-
κά το δελτίο ταυτότητάς τους. Όσοι δεν φέρουν δελτίο 
ταυτότητας δεν θα γίνονται δεκτοί και δεν θα τους επι-
τρέπεται η είσοδος στους χώρους διεξαγωγής των δια-
δικασιών, 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 διαβα-
τήριο ή ναυτικό φυλλάδιο ή άδεια οδήγησης, εφόσον 
αυτά φέρουν σχετική φωτογραφία.

4. Η υψομέτρηση διενεργείται από τριμελή Επιτροπή 
Αξιωματικών που συγκροτείται με απόφαση του Αρχη-
γού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και αποτελείται από έναν (01) Αξιωμα-
τικό ειδικότητας Υγειονομικού (Ορθοπεδικός), τον οποίο 
υποδεικνύει το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, ως Πρόεδρο 
και δύο (2) Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθοριζόμενους 
κατόπιν κλήρωσης, ως μέλη.

Η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο επισυνά-
πτει πίνακα με τους υποψηφίους που παρουσιάσθηκαν 
και διαθέτουν τα ορισθέντα ανά φύλο ελάχιστα όρια 
ύψους με το μετρηθέν ύψος αυτών καθώς και Πίνακα 
με τους υποψήφιους οι οποίοι δεν παρουσιάσθηκαν 
για υψομέτρηση ή δεν συμμετείχαν στη διαδικασία για 
οποιονδήποτε λόγο ή δεν διαθέτουν τα ορισθέντα ανά 
φύλο ελάχιστα όρια ύψους με το μετρηθέν ύψος αυτών. 
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Οι παρόντες υποψήφιοι υπογράφουν υποχρεωτικά ότι 
έλαβαν γνώση του αποτελέσματος της υψομέτρησης, 
που τους αφορά.

Όσοι δεν έχουν το απαιτούμενο ελάχιστο ύψος ή δεν 
παρουσιασθούν για υψομέτρηση σύμφωνα με το πρό-
γραμμα ή δεν συμμετάσχουν στη διαδικασία για οποιον-
δήποτε λόγο, αποκλείονται του διαγωνισμού. Ιδιαίτερη 
εξέταση υποψηφίου αποκλείεται, πλην της περιπτώσεως 
ύπαρξης αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας και μόνο εντός 
του χρονοδιαγράμματος διεξαγωγής της διαδικασίας 
υψομέτρησης. 

Σε περίπτωση όπου κατά τη διαδικασία της υψομέτρη-
σης υποψήφιος επί τόπου και ενώπιον του Προέδρου 
της Επιτροπής Υψομέτρησης προβάλει αντίρρηση επί 
του αποτελέσματος, διενεργείται επανέλεγχος και η Επι-
τροπή βεβαιώνει εγγράφως ότι προέβη σε τρεις (03) επα-
νειλημμένες 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 υποψή-
φιο στον οποίο αφορά.

Ανακοίνωση με τα ονόματα των υποψηφίων που επι-
τύχουν στη διαδικασία Υψομέτρησης και καλούνται 
να συμμετάσχουν στην επόμενη διαδικασία Ιατρικών 
Εξετάσεων - Παραπομπής στην Α.Ν.Υ.Ε. αναρτάται στην 
ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυ-
λακής 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 ιατρι-
κές εξετάσεις και παραπέμπονται στην Ανωτάτη του 
Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ), η οποία απο-
φαίνεται για την υγειονομική τους καταλληλότητα.

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

Οι υποψήφιοι που θα κριθούν ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ, ή δεν 
θα παρουσιασθούν για ιατρικές εξετάσεις, ή στην ΑΝΥΕ 
σύμφωνα με το πρόγραμμα ή δεν συμμετάσχουν για 
οποιονδήποτε λόγο στις διαδικασίες αυτές, αποκλείονται 
του διαγωνισμού. Ιδιαίτερη εξέταση υποψηφίου απο-
κλείεται, πλην της περιπτώσεως ύπαρξης αποδεδειγμέ-
νης ανωτέρας βίας και μόνο εντός του χρονοδιαγράμ-
ματος διεξαγωγής της διαδικασίας ιατρικών εξετάσεων 
ή παραπομπής στην Α.Ν.Υ.Ε. αντίστοιχα.

6. Η ιατρική εξέταση των υποψηφίων ενεργείται σύμ-
φωνα με το π.δ.  1/2014 «Κρίση Σωματικής Ικανότητας 
των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένο-
πλες Δυνάμεις, καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού 
γενικά» (Α΄ 17). Οι αποφάσεις της ΑΝΥΕ είναι μη αναθε-
ωρήσιμες (ν.δ. 1327/1973).

7. Ανακοίνωση με τα ονόματα όσων κρίνονται κατάλ-
ληλοι από την ΑΝΥΕ αναρτάται στην ιστοσελίδα του 
Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και στο 
κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

8. Οι υποψήφιοι που κρίνονται «Κατάλληλοι» από την 
ΑΝΥΕ, υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες σύμφω-
να με πρόγραμμα που αναρτάται στην ιστοσελίδα του 
Λιμενικού Σώματος –Ελληνικής Ακτοφυλακής και στο 
κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ενώπιον επταμελούς 
Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών που συγκροτείται με 
Απόφαση Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και αποτελείται από 
έναν (01) Σύμβουλο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής 
Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) ως Πρόεδρο, και έναν (01) Σύμ-
βουλο του Α.Σ.Ε.Π., ως μέλος, οι οποίοι υποδεικνύονται 
από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ, και πέντε (05) Αξιωματικούς 
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως μέλη, οι οποίοι επιλέγονται κατόπιν κλή-
ρωσης. Σε περίπτωση αδυναμίας υπόδειξης Συμβούλων 
Α.Σ.Ε.Π., τότε η εν λόγω Επιτροπή θα αποτελείται μόνον 
από Αξιωματικούς 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 από-
σταση αυτή σε χρόνο μεγαλύτερο ή αδυνατούν να 
κολυμπήσουν ή δεν συμμετάσχουν για οποιονδήποτε 
λόγο, θεωρούνται ότι απέτυχαν και αποκλείονται από 
τον διαγωνισμό. 

Μετά το πέρας της δοκιμασίας της κολύμβησης, οι 
υποψήφιοι υπογράφουν υποχρεωτικά ότι έλαβαν γνώση 
του αποτελέσματος, που τους αφορά.

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

Ανακοίνωση με τα ονόματα όσων επιτύχουν στη δοκι-
μασία της κολύμβησης και καλούνται να συμμετάσχουν 
στα αγωνίσματα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενι-
κού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και στο κτίριο 
του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

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

(1) Άλμα σε μήκος με φόρα 3,60 μέτρα (τρεις προσπά-
θειες).

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

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

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

(5) Ρίψη σφαίρας (βάρους 7,260 κιλών) σε απόσταση 
τουλάχιστον 4,40 μέτρων, ως μέσος όρος του αθροίσμα-
τος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το δεξί και το 
αριστερό χέρι με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για 
όλους τους υποψήφιους (τρεις προσπάθειες). 

Μετά το πέρας καθενός από τα παραπάνω αγωνίσμα-
τα, οι υποψήφιοι υπογράφουν υποχρεωτικά ότι έλαβαν 
γνώση του αποτελέσματος, που τους αφορά.

Όσοι δεν παρουσιασθούν ή δεν επιτύχουν και στα πέ-
ντε αγωνίσματα ή δεν συμμετάσχουν για οποιονδήποτε 
λόγο σύμφωνα με το πρόγραμμα σε όλα τα αγωνίσματα 
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των αθλητικών δοκιμασιών, αποκλείονται του διαγω-
νισμού. 

Η επιτροπή μετά το πέρας των αγωνισμάτων συντάσ-
σει 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 αγω-
νίσματα και καλούνται να συμμετάσχουν στην επόμενη 
διαδικασία Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών αναρτάται στην 
ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυ-
λακής και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

10. Ιδιαίτερη εξέταση υποψηφίου αποκλείεται. Ειδι-
κά σε περίπτωση που αποδεδειγμένα συντρέχει λόγος 
ανωτέρας βίας ή που διαπιστωθεί πρόβλημα υγείας 
υποψηφίου από επιτόπια εξέτασή του από τον παρό-
ντα ιατρό, πριν από τη διεξαγωγή της δοκιμασίας της 
κολύμβησης ή κάποιου αγωνίσματος, υπάρχει η δυνατό-
τητα να δοκιμασθεί 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 
στοιχεία σοβαρής ασθένειας ή φέρει σοβαρά τραύματα 
ή κατάγματα ή ευρίσκεται σε κατάσταση τέτοια (κύησης, 
κ.λπ.), που καθιστά τη συμμετοχή του εντός του χρονο-
διαγράμματος των αθλητικών δοκιμασιών σύμφωνα με 
το πρόγραμμα, αδύνατη και επικίνδυνη για τον ίδιο, μετά 
από επιτόπια εξέταση από τον παρόντα ιατρό αποκλεί-
εται 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 αγω-
νίσματα υποβάλλονται σε κατάλληλες Ψυχοτεχνικές 
δοκιμασίες από επιτροπή αρμόδιων Αξιωματικών που 
ορίζονται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. η οποία 
αποτελείται από δύο (2) Αξιωματικούς του Πολεμικού 
Ναυτικού με ειδικότητα Ψυχιάτρου ή Ψυχολόγου, τους 
οποίους υποδεικνύει το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού και 
έναν (1) Αξιωματικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ με ειδικότητα Ψυχιά-
τρου ή Ψυχολόγου, τον οποίο υποδεικνύει η Υγειονομι-
κή Υπηρεσία του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Πρόεδρος της 
επιτροπής ορίζεται ο αρχαιότερος Αξιωματικός.

Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή δοκιμασία 
(TEST Προσωπικότητας) και προφορική δοκιμασία (συ-
νέντευξη) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Με τις εξετά-
σεις αυτές ερευνάται η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις 
μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτο-
κυριαρχία, 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, αποκλείε-
ται από το διαγωνισμό. Ιδιαίτερη εξέταση υποψηφίου 
αποκλείεται, πλην της περιπτώσεως ύπαρξης αποδε-

δειγμένης ανωτέρας βίας και μόνο εντός του χρονοδια-
γράμματος διεξαγωγής της διαδικασίας Ψυχοτεχνικών 
δοκιμασιών. 

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

Ανακοίνωση με τα ονόματα όσων παρουσιασθούν 
και επιτύχουν στην εν λόγω διαδικασία, αναρτάται στην 
ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυ-
λακής και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

12. Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση όλων 
των διαδικασιών του παρόντος άρθρου, ο αριθμός των 
υποψηφίων δεν ανέρχεται στο διπλάσιο τουλάχιστον των 
προκηρυσσομένων θέσεων, δύναται να κληθεί εκ νέου 
από τους μη εισέτι κληθέντες και κατά σειρά επιτυχίας 
ανά ειδικότητα, συμπληρωματικός αριθμός υποψηφίων.

Άρθρο 8
Πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων - 
Κατάταξη Επιτυχόντων 

1. Μετά το πέρας όλων των παραπάνω διαδικασιών, η 
Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μο-
ριοδότησης και Κατάταξης καταρτίζει Πίνακες Επιτυχό-
ντων και Επιλαχόντων ανά ειδικότητα προέλευσης, οι 
οποίοι υπογράφονται από το Γραμματέα, τον Πρόεδρο 
και τα μέλη της επιτροπής, υποβάλλονται προς θεώρηση 
στον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και αναρτώνται στην ιστοσε-
λίδα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής 
και στο κτίριο του Αρχηγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

Για την κάλυψη κενών θέσεων ισχύουν τα αναφερόμε-
να στην παρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσης.

Κατόπιν της έκδοσης σχετικής απόφασης κατανομής 
θέσεων του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
(κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 άρθρο 11 του ν. 3833/2010 
και της παρ. 21 άρθρο ένατο του ν. 4057/2012 όπως ισχύ-
ουν), προωθείται απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για 
την κατάταξη των επιτυχόντων. 

2. Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα κληθούν να καταταχθούν, 
ειδοποιούνται με προσωπικά τηλεγραφήματα για τον 
τόπο και την ημερομηνία παρουσίασής τους. Πριν την 
ημερομηνία κατάταξής τους οφείλουν να προσκομίσουν 
αυτοπροσώπως στην αρμόδια Διεύθυνση και τα ακόλου-
θα δικαιολογητικά: 

α. Πιστοποιητικό της Εισαγγελικής Αρχής του τόπου 
κατοικίας του υποψήφιου ότι δεν διώκεται ως φυγόποι-
νος, φυγόδικος που να έχει εκδοθεί τρεις (3) μήνες το 
πολύ πριν από την ημερομηνία υποβολής. 

β. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, 
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 προ-
βλεπόμενα στο άρθρο 3 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 
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(πρώην ποινικού μητρώου τύπου Α΄) που να καλύπτει 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 της παρούσης, αναζη-
τούνται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια Διεύθυνση του 
Αρχηγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

3. Οι επιτυχόντες κατατάσσονται απευθείας στο Λι-
μενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή με το βαθμό του 
Κελευστή Λ.Σ. ειδικότητας Υγειονομικού. 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 κατά-
ταξης, ότι δεν επιθυμούν να καταταχθούν και στη θέση 
τους καλούνται οι επόμενοι κατά σειρά του Πίνακα Επι-
λαχόντων της αντίστοιχης ειδικότητας. 

4. Τονίζεται ότι, απαγορεύεται στους λειτουργούς 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 τα-
κτικώς από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον 
του ετήσιου προϋπολογισμού τους και άσχετα από τη 
φύση της σχέσεως που τους συνδέει με το δημόσιο, τους 
Ο.Τ.Α. ή το νομικό πρόσωπο, να διορισθούν ή προσλη-
φθούν 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. 1256/1982 απαγορεύ-
σεως διώκεται αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας 
οποιουδήποτε πολίτη και τιμωρείται ποινικά σαν παρά-
βαση καθήκοντος με ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον 
ενός έτους και πειθαρχικά.

Άρθρο 9
Γενικές διατάξεις

1. Οι κατατασσόμενοι στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική 
Ακτοφυλακή Υπαξιωματικοί ειδικότητας Υγειονομικού 
παρακολουθούν ταχύρρυθμη βασική εκπαίδευση η 
χρονική διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους πέ-
ντε (05) μήνες, σε θέματα κυρίως στρατιωτικής αγωγής, 
αρμοδιότητας και αποστολής του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς 
και πρακτική εκπαίδευση επί του αντικειμένου απασχό-
λησής τους. Ακολούθως, τοποθετούνται και υπηρετούν 
σε Ναυτικά Νοσοκομεία, καθώς και στις Υγειονομικές 
Υπηρεσίες του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού 
Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, σύμφωνα με τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

2. Για τον έλεγχο της γνησιότητας των δικαιολογητικών 
που υπεβλήθησαν (άρθρο 28 του ν. 4305/2014, όπως 
ισχύει) συγκροτείται με Απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. τριμελής τουλάχιστον Επιτροπή Αξιωματικών 
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Από την ίδια Επιτροπή ελέγχεται ποσοστό 
τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των δι-
καιολογητικών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του Δια-
γωνισμού σε φωτοαντίγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει 
μετά την αντικατάστασή της από την παρ. 2 του άρθρου 
1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74) όπως ισχύει.

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, πλην των κατα-
τασσόμενων, καθώς και τα δικαιολογητικά για τα οποία 

διενεργήθηκε έλεγχος γνησιότητας, διατηρούνται στο 
αρχείο της υπηρεσίας για τουλάχιστον δώδεκα (12) μή-
νες και μετά καταστρέφονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
που ισχύουν κάθε φορά για την εκκαθάριση αρχείων, 
εκτός αν υπάρχει εκκρεμής σχετική δίκη. Επιστροφή δι-
καιολογητικών 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.

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 άρ-
θρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του 
π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέ-
σεις 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 «Τροπο-
ποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 
115/9.6.2006/τ.Α’», ως εξής:

α) Με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοι-
χου 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 πανε-

πιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN 
ή
γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φο-

ρέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική 
τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρι-
σμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να 
διενεργούν 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 γλώσ-
σα 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 φο-
ρείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του 
Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πι-
στοποιητικά:

(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 Examinations 
Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education 
Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 8,5 και άνω.
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• ECPE- EXAMINATION FOR THE 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 - (Συνυπο-
βάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώ-
σης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL 
ESOL - MASTERY - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 
INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - MASTERY- (Συνυπο-
βάλλονται 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) 
(μέχρι 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.
• NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2).
•AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International 

(C2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking). 
•LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πα-

νεπιστημίου 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 Examinations 
Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education 
Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7 έως 8.

• 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- (Συνυποβάλ-
λονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώ-
σης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL 
ESOL - EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 
INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - (Συνυποβάλ-
λονται 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 EDUCATIONAL 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) ) 
(μέχρι 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.
• Test of Interactive English, C1 Level. 
• NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1).
• AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International 

(C1) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking). 
• MICHIGAN ENGLISH Language ASSESSMENT BATTERY 

(MELAB) βαθμολογία από 91 έως 99 του CAMBRIDGE 
MICHIGAN Language ASSESSMENTS (CaMLA)

• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 
190 έως 240 του CAMBRIDGE MICHIGAN Language 
ASSESSMENTS (CaMLA)

•LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)
(γ) Καλή γνώση (Β2): 
• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστη-

μίου CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, 

του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• International English Language Testing System (IELTS) 

από το University of Cambridge Local Examinations 
Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education 
Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 5,5 έως 6,5.

•Business English Certificate – Vantage (BEC Vantage) 
από το University of Cambridge Local Examinations 
Syndicate (UCLES).

• (ECCE )- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF
COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου 
MICHIGAN.
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• 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) 
-COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 
CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) 
-COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται αθροιστι-
κά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & 
GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - 
COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 
INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR - (Συ-
νυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής 
γνώσης).

• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL 
COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 
του EDUCATIONAL 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) ) 
(μέχρι 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.
• Test of Interactive English, B2 Level.
• NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2).
•AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International 

(B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking). 
• MICHIGAN ENGLISH Language ASSESSMENT BATTERY 

(MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 του CAMBRIDGE 
MICHIGAN Language ASSESSMENTS

• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 
157 έως 189 του CAMBRIDGE MICHIGAN Language 
ASSESSMENTS

• LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF 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, ότι τόσο ο 
φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσ-
σομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς 
τούτο εθνική αρχή 

ή 
(ii) βεβαίωση του αρμοδίου υπουργείου ή της πρεσβεί-

ας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως 
φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκο-
μιζόμενο 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 (SOR-
BONNE 3EME DEGRE).

 • Certificat de competences linguistiques του Institut 
Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de 
francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C2

• Certificat V.B.L.T. Niveau professionnel του Πανεπι-
στημίου 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 
francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C1

• Certificat V.B.L.T. Niveau opératioNnel του Πανεπι-
στημίου 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 χορη-

γείτο μέχρι το 1996). 
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2.
• Certificat de competences linguistiques του Institut 

Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de 
francais, 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 βεβαίω-
ση, από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών-
Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού.
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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 Ινστι-
τούτου 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 Πα-
νεπιστημίου Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του 
Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011)

• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστι-
τούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011)

• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) 
ZERTIFIKAT C2 (Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, 
Sprechen)

• 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 

2007) του Ινστιτούτου Goethe.
• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Ινστι-

τούτου Goethe.
• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 

OBERSTUFE DEUTSCH (μέχρι 31/12/2014). Από 1/1/2015 
ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT 
C1.

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN του Πα-
νεπιστημίου 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.

• GOETHE – ZERTIFIKAT B2 του Ινστιτούτου Goethe.
• ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του 

Ινστιτούτου Goethe.
• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) B2 

MITTELSTUFE DEUTSCH (μέχρι 31/12/2014). Από 
1/1/2015 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) 
ZERTIFIKAT Β2.

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN του Πανεπιστη-
μίου 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 (του Ιτα-
λικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών)

• 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 Μορφω-
τικού Ινστιτούτου Αθήνας έως τον Ιούνιο 2014)

• DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA 
• CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA 

ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) του Πανεπιστημίου της Πε-
ρούντζια.

• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO του Πανε-
πιστημίου 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 Πε-
ρούντζια.

• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA.
• 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). 
Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα 

οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίω-
ση, από τον οικείο φορέα (Ιταλικό Ινστιτούτο Αθηνών-
Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητι-
κού.

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 (DELE) (μέχρι 
το 2002). 

• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA 
(NIVEL SUPERIOR)-(DELE) (μέχρι το 2008). 

• DIPLOMA DE ESPANOL- NIVEL C2 (DELE) (από το Ινστι-
τούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας).

• CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES 
DE IDIOMAS (από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού της Ισπανίας).

(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.
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• DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL C1 (DELE) (από το Ινστι-
τούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)

• 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 BASICO DE ESPANOL COMO LENGUA 
EXTRANJERA (DELE) (μέχρι το 2002) (από το Ινστιτούτο 
Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας, Πολι-
τισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας).

• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA 
(NIVEL INTERMEDIO)- (DELE) (μέχρι το 2008), (από το 
Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παι-
δείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας).

• DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL B2 (DELE) (από το Ινστι-
τούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας).

Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συ-
νοδεύονται 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 αλλο-
δαπής.

(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα 
ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου 
ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,

(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επι-
πέδου Γ2.

(iv) Με απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχο-
λείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει απο-
κτηθεί 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 
γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 και Β2 αντίστοιχα, κατά τα 
οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2740/1999 
(ΦΕΚ 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 δευτερο-
βάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς 
τουλάχιστον φοίτησης.

Οι υπό στοιχείο α (iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλο-
δαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαί-
ωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην 
οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή 
Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή από την αρμόδια Διεύθυνση του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διευ-
κρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον 
Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 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 διδάσκο-
νται 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.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργα-
σίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρε-
σιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής:

1. Με πιστοποιητικά πληροφορικής ή γνώσης χειρι-
σμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποι-
ούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσό-
ντων 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. 

Παρακάτω αναφέρονται οι φορείς που έχουν πιστο-
ποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή τον ΕΟΠΠΕΠ, με σχετικές πρά-
ξεις, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία 
πιστοποίησης, με την επιφύλαξη των αρ. 28 και 40 της 
με αριθμό 121929/Η/31.07.2014 κοινής υπουργικής από-
φασης (Φ.Ε.Κ. 2123/Β΄/01.08.2014).

α) ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006 έως 30.11.2012 βάσει 
της αριθ. Β/22578/30.11.2012 απόφασης του ΕΟΠ-
ΠΕΠ) ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ (30.11.2012 με την αριθ. 
Β/22579/30.11.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ),

β) Vellum Global Educational Services S.A. (ΒΕΛΛΟΥΜ 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε) (22.2.2006),

γ) Infotest (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗ-
ΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε.) (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 (ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗ-
ΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.) (5.4.2006),

στ) ACTA Α.Ε. (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟ-
ΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε) (17.5.2006),

ζ) ) I SKILLS A.E. (I SKILLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟ-
ΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ) (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 ΙΝΦΟ-
ΣΕΡΤ-INFOCERT ΕΠΕ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕ-
ΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ) (Με 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36691Τεύχος Β’ 3081/06.09.2017

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),

ι) GLOBAL CERT (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑ-
ΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) (10-4-2014),

ια) UNICERT (UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS 
ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) 
(21-01-2015).

Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς 
είναι τα εξής:

α) ECDL Eλλάς Α.Ε. ή PeopleCert 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
Vellum Diploma in IT Skills Proficiency
γ) Infotest
Internet and Computing Core Certification (IC3)
Microsoft Office Specialist (MOS)
Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert)
Infotest Certified Basic User (ICBU) 
Infotest Microsoft Certified Application Specialist
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 ΤΕΛΕ-

ΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT 
ΕΠΕ

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)

Infocert Unities 
θ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Basic Office 
Business Office 
ι) GLOBAL CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑ-

ΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ << GLOBAL CERT>>
Global Intermediate 
Global Intermediate A

Global Intermediate B
Global Intermediate C
ια) UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS - 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
Unicert Primary
Από τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να αποδεικνύ-
εται η γνώση και των τριών γνωστικών αντικειμένων: 
α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων 
και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με 
επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόμενες από την προκή-
ρυξη 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 κ.λπ.) δεν γί-
νονται δεκτά.

Γίνονται επίσης δεκτά 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., 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.).

Γίνονται επίσης δεκτά, εφόσον περιλαμβάνουν τις 
ανωτέρω ενότητες, 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 διορ-
γάνωσε ο οργανισμός. 
«Η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ 
που εκδόθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ., από φορείς πιστο-
ποιημένους από τον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και 
την ημερομηνία πιστοποίησής τους και από φορείς 
πιστοποιημένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ., τον Ε.Ο.Π.Π. και 
τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την ημερομηνία πιστοποίησής 
τους είναι αόριστης διάρκειας. (παρ. 6 του άρ. 12 του 
ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189 Α’ /10-9-2014) όπου αναφέρεται 
ότι προστίθεται παρ. 5 στο άρ. 38 του ν. 4186/2013).

2. Mε τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτερο-
βάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας 
Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί 
αναφέρονται κατωτέρω.

3. Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή /και μεταπτυχια-
κούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, 
από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει 
ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα του-
λάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πλη-
ροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσ-
σερα αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί 
στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανε-
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πιστημιακής (Π.Ε.), είτε Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης 
είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος 
και υπολογίζονται αθροιστικά. 

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 πιστοποι-
είται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή 
μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήμα-
τα 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 προ-
βλέπονται 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.

4. Γίνονται επίσης δεκτά, πιστοποιητικά γνώσης πληρο-
φορικής ή χειρισμού Η/Υ που χορηγούνται από φορείς 
της αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται 
από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περί της 
αντιστοίχισης τους. 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΡΙΤΟΒΑθΜΙΑΣ – ΜΕΤΑΔ/ΒΑΘΜΙΑΣ KAI
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)
1. ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
- Πληροφορικής 
- Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογι-

στών 
- Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολο-

γιστών 
- Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής 
- Επιστήμης Υπολογιστών 
- Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών 
- Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών 

Συστημάτων 
- Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων 
- Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών 
- Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών 
- Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογι-

στών 
- 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 Συστη-

μάτων 

- Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχο-

λών 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 ειδικό-

τητας, σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

2. ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘ-
ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

- Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασ-
δήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής, ή 

- Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελμα-
τικού Εκπαιδευτηρίου: 

i) Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορι-
κής - Δικτύων Η/Υ,

ii) Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστη-
μάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και 
Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα,

- Απολυτήριος τίτλος: 
i) Κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυ-

κείου.
ii) Τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολο-

γιστών, Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή 
iii) Ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής 

Επαγγελματικής Σχολής.
ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών μο-

νάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην ημεδαπή:
Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περί-

πτωση, για την απόδειξη του είδους και της χρονικής 
διάρκειας της εμπειρίας, είναι τα εξής:

Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα:
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την 

οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης 
και στην Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, 
πρέπει να δηλώνονται, επακριβώς, η χρονική διάρκεια 
και το είδος της εμπειρίας του στο αντικείμενο της θέσης 
καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώ-
που ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για 
νομικό πρόσωπο.
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Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλα-
κτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα, να 
προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημο-
σίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η 
χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην 

οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλι-
σης και στην Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, 
πρέπει να δηλώνεται, ότι πραγματοποίησε συγκεκριμέ-
νες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο 
της θέσης, και

• Μια τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής 
υπηρεσιών, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη χρονική 
διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.

Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:
Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή 

επιπλέον των λοιπών, δικαιολογητικών που απαιτούνται, 
ο υποψήφιος προσκομίζει και τα ακόλουθα:

(1) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κρά-
τους η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο 
επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι υπο-
χρεωτική:

Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθη-
κε, στην οποία να αναφέρεται η χρονική διάρκεια και 
το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου και 
Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε 
πρόκειται για αμιγώς κρατική ή αμιγώς ιδιωτική ή μικτή 
ασφάλιση, για τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης 
του ενδιαφερομένου.

(2) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κρά-
τους η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο 
επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι μη 
υποχρεωτική:

Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, 
στην οποία να αναφέρεται η χρονική διάρκεια και το 
είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου και Υπεύ-
θυνη δήλωση του ιδίου στην οποία να αναγράφονται 
επακριβώς η χρονική διάρκεια απασχόλησης και το 
είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυ-
σικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν 
πρόκειται περί νομικού προσώπου και Βεβαίωση της 
αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθη-
κε ότι η ασφάλιση για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή τη 
συγκεκριμένη σχέση εργασίας δεν είναι υποχρεωτική, 
κατά τη νομοθεσία του κράτους τούτου.

(3) Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες 
δημόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής μπορεί να απο-
δεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου 
φορέα.

(4) Στις περιπτώσεις εργαζομένων σε κράτος - μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αναγνώριση τυχόν προ-
ϋπηρεσίας εφαρμόζονται τα ισχύοντα περί δικαιώματος 
άσκησης επαγγέλματος στο κράτος - μέλος που παρα-
σχέθηκε η εργασία. Για την αξιολόγηση αυτής απαιτείται 
η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από το αρμόδιο κατά 
νόμο όργανο του κράτους - μέλους προέλευσης.

Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλεί-
ται εμπειρία που αποκτήθηκε στο εξωτερικό, θα πρέπει 
να συνοδεύονται εκτός από τα ευκρινή φωτοαντίγρα-
φα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν επικυρωθεί 
από δικηγόρο και από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα-
ρούσα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
1. Δικαστική Απόφαση
Η εμπειρία αποδεικνύεται και με τυχόν υπάρχουσα δι-

καστική απόφαση, από την οποία να προκύπτει το είδος 
της παρασχεθείσης εργασίας και η χρονική διάρκεια της 
παροχής της.

2. Έρευνα ή συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προ-
γράμματα

Η έρευνα ή η συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προ-
γράμματα μπορεί να ληφθεί ως χρόνος εμπειρίας υπό την 
απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκομίζει:

(α) Βεβαίωση του διοικητικού υπευθύνου (του Γραμμα-
τέα ή Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών) στην οποία θα 
αναφέρονται, για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα ή έργο, 
ο τίτλος και η διάρκειά του, ο χρόνος συμμετοχής του 
υποψηφίου, η συμβατική σχέση με την οποία συνδεόταν 
ο υποψήφιος με το φορέα και ο επιστημονικός υπεύθυ-
νος και

(β) Βεβαίωση του επιστημονικού υπευθύνου στην 
οποία θα αναφέρονται, για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα, 
το αντικείμενο της έρευνας, ο χρόνος συμμετοχής του 
υποψηφίου και η ιδιαίτερη συμβολή του στην εκπόνηση 
ή ολοκλήρωση του έργου.

Είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον ο 
υποψήφιος κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του κατείχε 
τον απαιτούμενο από την προκήρυξη βασικό τίτλο σπου-
δών ή την απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος .

3. Διδακτική εμπειρία
Οι υποψήφιοι που επικαλούνται ως εμπειρία διδακτική 

απασχόληση στην τριτοβάθμια, δευτεροβάθμια, μετα-
δευτεροβάθμια ή και πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην 
ημεδαπή, πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν:

(α) Βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος ή φορέα, 
στην οποία να αναφέρονται οπωσδήποτε: η σχέση εργα-
σίας, η ακριβής ιδιότητα με την οποία παρασχέθηκε το 
διδακτικό έργο, το διδαχθέν/ τα διδαχθέντα μαθήματα, 
η διάρκεια, το είδος της διδακτικής απασχόλησης (πλή-
ρης ή μερική) και τα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα 
αυτής (ώρες ανά εβδομάδα για χ εβδομάδες ή μήνες και 
σύνολο ωρών διδασκαλίας), καθώς και το πλήρες ωρά-
ριο εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης που ίσχυε 
κατά τον χρόνο που παρασχέθηκε το διδακτικό έργο, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το πλήρες ωράριο 
εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης πρέπει να ανα-
φέρεται στη βεβαίωση ακόμη και όταν προκύπτει με 
ανάλογη εφαρμογή διάταξης, κατ’ αντιστοιχία προς άλλη 
βαθμίδα εκπαίδευσης.

(β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο της σχετικής σύμβασης 
ή πράξης πρόσληψης.
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(γ) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην 
οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφά-
λισης.

Οι υποψήφιοι που επικαλούνται διδακτική εμπειρία 
αποκτηθείσα στην αλλοδαπή οφείλουν να προσκομί-
σουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά σε επίσημη μετά-
φραση.

4. Στρατιωτική θητεία
Ως χρόνος εμπειρίας αναγνωρίζεται και η απασχόλη-

ση που προκύπτει κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής 
θητείας. Η βεβαίωση των αρμοδίων αρχών πρέπει να 
αναφέρει το είδος και τη χρονική διάρκεια της απασχό-
λησης. Στην περίπτωση αυτή η σχετική ειδικότητα πρέ-
πει να έχει αποκτηθεί πριν την κατάταξη/στράτευση του 
υποψηφίου, ενώ στην περίπτωση που η ειδικότητα απο-
κτάται κατά τη διάρκεια της θητείας, η σχετική εμπειρία 
αναγνωρίζεται από την απόκτησή της και μετά.

Όταν από την προκήρυξη απαιτείται άδεια άσκησης 
επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση, 
ο χρόνος της παραπάνω εμπειρίας υπολογίζεται μετά 
την απόκτηση της απαιτούμενης άδειας ή βεβαίωσης.

5. Προγράμματα STAGE
Ως χρόνος εμπειρίας θεωρείται και η συμμετοχή στα 

προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας STAGE 
του Ο.Α.Ε.Δ. (παρ. 8 άρθρο 24 ν.3200/2003). Η σχετική 
βεβαίωση εκδίδεται από τον ΟΑΕΔ - Τοπική Υπηρεσία 
Προγραμμάτων STAGE (Λεωφ. Τατοΐου 125 και Λύρα 140, 
Κηφισιά) από την οποία πρέπει να προκύπτει το είδος και 
η χρονική διάρκεια του προγράμματος.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ως φορείς του Δημοσίου νοούνται: Οι 
Υπηρεσίες του Δημοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α. πρώτου 
και δεύτερου βαθμού, τα Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα 
της παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

Ως εργασία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο Τομέα, θε-
ωρείται επίσης:

• Η απασχόληση κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής 
θητείας.

• Η συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης εργασια-
κής εμπειρίας (STAGE) του ΟΑΕΔ.

• Η απασχόληση με σύμβαση έργου σε φορείς του 
δημοσίου.

Επισημάνσεις σχετικά με τον υπολογισμό της εμπειρίας 
και λοιπές διευκρινίσεις
• Ο χρόνος εμπειρίας υπολογίζεται, μετά την απόκτηση 
του βασικού τίτλου σπουδών που απαιτείται από την 
προκήρυξη και όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγ-
γέλματος μετά την απόκτηση αυτών, εκτός των περι-
πτώσεων που ορίζεται διαφορετικά στην προκήρυξη.
• Ο χρόνος εμπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος 
πρέπει να συμφωνεί με τον χρόνο που προκύπτει από 
τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Χρό-
νος εμπειρίας που περιέχεται στην Υπεύθυνη δήλωση 
του υποψηφίου και δεν καλύπτεται από ασφαλιστικές 
εισφορές και το αντίθετο δεν λαμβάνεται υπόψη και 
αφαιρείται.
• Για ασφαλισμένους στο ΙΚΑ, οι μήνες εμπειρίας υπο-
λογίζονται αν διαιρεθεί το σύνολο των πραγματοποι-
ηθεισών ημερών ασφάλισης δια του (25).
• Για ασφαλισμένους σε ασφαλιστικά ταμεία πλην ΙΚΑ, 
(π.χ. ταμείο Ο.Α.Ε.Ε.), όταν δεν προκύπτουν σαφώς από 
τα σχετικά πιστοποιητικά οι μήνες εμπειρίας, μετατρέπο-
νται οι ημέρες του συνόλου των χρονικών διαστημάτων 
της εμπειρίας σε μήνες διαιρώντας διά του 30 και λαμβά-
νοντας το ακέραιο μέρος του αριθμού που προκύπτει.
• Τονίζεται ότι, όταν με την προκήρυξη ζητείται εξει-
δικευμένη εμπειρία, τόσο για τους μισθωτούς όσο 
και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, πρέπει από 
τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά να προκύπτει η 
εξειδικευμένη, κατά περίπτωση εμπειρία.

Τα παραπάνω παραρτήματα προσαρτώνται στην πα-
ρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 
αυτής.

Άρθρο 10
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 31 Αυγούστου 2017

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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