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ΑΠΟΦΑΖ 

 

Θέκα: «Πξνθήξπμε Γηαγσληζκνύ Καηάηαμεο Γνθίκσλ Τπαμησκαηηθώλ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. (αλδξώλ - γπλαηθώλ) έηνπο 2014». 

 

 

Ο ΑΡΥΖΓΟ ΛΗΜΔΝΗΚΟΤ ΧΜΑΣΟ – ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΖ 

 

Έρνληαο ππόςε: 

 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.1256/1982 «Γηα ηελ πνιπζεζία, ηελ πνιπαπαζρφιεζε θαη ηελ θαζηέξσζε αλσηάηνπ νξίνπ 

απνιαβψλ ζην δεκφζην ηνκέα θαζψο θαη γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ην Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

(ΦΔΚ Α΄ 65). 

2. Σε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 27 παξαγξ. 1 εδάθην α΄ ηνπ Ν. 2083/1992 «Δθζπγρξνληζκφο ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο» (Α΄ 159), 

φπσο ζπκπιεξψζεθε απφ ην άξζξν 1 παξ. 1 ηνπ Ν. 2552/1997 «Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 

266). 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2690/1999 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄45), φπσο ηζρχεη. 

4. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4 θαη 6 ηνπ Ν. 3079/2002 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα ηνπ Πξνζσπηθνχ Ληκεληθνχ ψκαηνο» (Α΄ 311), 

φπσο ηζρχεη. 

5. Σν Ν. 3328/2005 «Γηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Αλαγλψξηζεο Σίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

(Α΄ 80), φπσο ηζρχεη. 

6. Σν Ν. 3454/2006 «Δλίζρπζε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Α΄ 75), φπσο ηζρχεη. 

7. Σελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3812/2009 «Αλακφξθσζε ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην δεκφζην ηνκέα θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

(Α΄ 234). 

8. Σν Ν. 3922/2011 «χζηαζε Αξρεγείνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο – Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 35), φπσο 

ηζρχεη.  

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4009/2011 «Γνκή, ιεηηνπξγία, δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζπνπδψλ θαη δηεζλνπνίεζε 

ησλ αλσηάησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ» (Α΄ 195). 

10. Σηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 20, 21 θαη 22 ηνπ έλαηνπ άξζξνπ ηνπ Ν. 4057/2012 (Α΄54).  

11. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4150/2013 «Αλαζπγθξφηεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄102). 

12. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4256/2014 «Σνπξηζηηθά πινία θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄92). 

13. Σν Π.Γ. 50/2001  «Καζνξηζκφο ησλ πξνζφλησλ δηνξηζκνχ ζε ζέζεηο θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα» (Α΄ 39), φπσο ηζρχεη. 

14. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ θψδηθα λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά ξγαλα πνπ θπξψζεθε κε ην 

άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ 63/2005 (Α΄ 98). 

15. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ  58/2012 «Καηεγνξίεο, εηδηθφηεηεο, νξγαληθέο ζέζεηο πξνζσπηθνχ Ληκεληθνχ ψκαηνο- Διιεληθήο 

Αθηνθπιαθήο» (Α΄ 108), φπσο ηζρχεη. 

16. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ ΗΑ΄ ηνπ Π.Γ 81/2012 «Ηεξαξρία, πξναγσγέο, κεηαηάμεηο, απνζηξαηεία, εηδηθέο ππνρξεψζεηο θαη 

απαγνξεχζεηο πξνζσπηθνχ Ληκεληθνχ ψκαηνο- Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο» (Α΄ 139). 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ ΑΗΓΑΗΟΤ 

ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΛΗΜΔΝΗΚΟΤ ΧΜΑΣΟ- ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΖ 

ΚΛΑΓΟ ΓΗΟΗΚΖΖ, ΟΡΓΑΝΧΖ &ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Σαρ. Γηεύζπλζε : Αθηή Βαζηιεηάδε, Πχιεο Δ1-Δ2  

Σαρ. Κώδηθαο    : 185 10 ΠΔΗΡΑΗΑ 

Σειέθσλν          : 213137-1566,1546  

FAX                     :  2104170819 

E-mail                 : dek@hcg.gr                  

Πεηξαηάο,     23-05-2014 

Αξηζκ. Φαθέινπ: 221.10-2/2014 

Αξηζκ. ρεδίνπ:  5508 

 

 

 

ΠΡΟ: Χ Π.Γ. 
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17. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Π.Γ  85/2012 «Ίδξπζε θαη κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ, κεηαθνξά θαη θαηάξγεζε ππεξεζηψλ» (Α΄ 

141), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Π.Γ  94/2012 (Α΄ 149) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ Π.Γ  98/2012 

(Α΄160) θαη ηνπ Π.Γ 119/2013 «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη 

Τθππνπξγψλ» (Α΄ 153). 

18. Σελ αξηζ. ΓΗΠΠ/Φ.Α.2.0/75/24866/10 «Αλαπξνζαξκνγή παξαβφινπ ππνβνιήο ελζηάζεσο» (Β΄1958). 

19. Σελ αξηζ. 223.10-2/5386/20-5-2014 Απφθαζε Τπνπξγνχ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ «Καηάηαμε Γνθίκσλ Τπαμησκαηηθψλ Ληκεληθνχ 

ψκαηνο- Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο» (Β΄ 1286) (ΑΓΑ: ΒΗΗΠΟΠ-ΔΒ). 

20. Σν αξηζ.πξση. 2/51848/0020/26-09-07 έγγξαθν Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ-Γηεχζπλζε 20
ε
 Πξνυπνινγηζκνχ. 

21. Σελ αξηζκ. πξση. ΓΗΠΠ/Φ.ΔΓΚΡ.5/101/17966/26 Ηνπιίνπ 2013 εγθξηηηθή Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 1 ηεο 

Π.Τ.. 33/2006 (Α΄ 280), φπσο ηζρχεη. 

22. Σελ αξηζκ. πξση. ΓΗΠΠ/Φ.ΔΓΚΡ.5/59/5798/ 9 Απξηιίνπ 2014 (ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 09/05/2014) εγθξηηηθή Απφθαζε ηεο 

Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 1 ηεο Π.Τ.. 33/2006 (Α΄ 280), φπσο ηζρχεη. 

 

           

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Ο Τ Μ Δ 

 

Πξνθεξύζζνπκε δηαγσληζκό γηα ηελ θαηάηαμε ζην Ληκεληθό ώκα- Διιεληθή Αθηνθπιαθή (Λ.-ΔΛ.ΑΚΣ) εθαηόλ δέθα (110) 

ζπλνιηθά δνθίκσλ Τπαμησκαηηθώλ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄ 

ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΘΔΔΧΝ 

 

1. Ζ πιήξσζε ησλ  παξαπάλσ ζέζεσλ ζα γίλεη σο εμήο: 

α. Πνζνζηφ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%), δει. ηξηάληα ηξεηο (33) ζέζεηο, απφ πηπρηνύρνπο Αλώηαησλ Δθπαηδεπηηθώλ 

Ηδξπκάησλ (Α.Δ.Η.) ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ ηνκέα ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνπ ηεο αιινδαπήο. 

β. Πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%), δει. είθνζη δύν (22) ζέζεηο, απφ πηπρηνύρνπο Αλώηαησλ Δθπαηδεπηηθώλ Ηδξπκάησλ 

(Α.Δ.Η.) ηνπ Σερλνινγηθνύ ηνκέα ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνπ ηεο αιινδαπήο. 

γ. Πνζνζηφ ηξηάληα  ηνηο εθαηφ (30%), δει. ηξηάληα ηξεηο (33) ζέζεηο, απφ πηπρηνύρνπο Πινηάξρνπο πξνέιεπζεο 

Αθαδεκηώλ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ (Α.Δ.Ν.). 

δ. Πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%), δει. είθνζη δύν (22) ζέζεηο, απφ πηπρηνύρνπο Μεραληθνύο πξνέιεπζεο Αθαδεκηώλ 

Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ (Α.Δ.Ν.). 

 

2. ε πεξίπησζε πνπ αξηζκφο ζέζεσλ κηαο θαηεγνξίαο απφ ηηο πξνθεξπρζείζεο δελ θαιχπηεηαη νχηε απφ ηνπο επηιαρφληεο ηεο 

θαηεγνξίαο απηήο, ηφηε νη ζέζεηο απηέο ζπκπιεξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ Αξρεγνχ Λ.-ΔΛ.ΑΚΣ., σο αθνινχζσο: 

α. Κελέο ζέζεηο θαηεγνξίαο Α.Δ.Ν (Πινηάξρσλ ή Μεραληθψλ) ζπκπιεξψλνληαη απφ πηπρηνχρνπο Α.Δ.Ν ηεο άιιεο θαηεγνξίαο, 

π.ρ θελέο ζέζεηο Πινηάξρσλ ζπκπιεξψλνληαη απφ πηπρηνχρνπο Μεραληθνχο θαη αληίζηξνθα. Δάλ ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο θαη 

ζηηο δχν θαηεγνξίεο, δειαδή θαη ζηνπο Πινηάξρνπο θαη ζηνπο Μεραληθνχο, απηέο ζπκπιεξψλνληαη απφ πηπρηνχρνπο Α.Δ.Η. 

Σερλνινγηθνχ ηνκέα. Δάλ θαη πάιη δελ θαιχπηνληαη νη ζέζεηο ζπκπιεξψλνληαη απφ πηπρηνχρνπο Α.Δ.Η. Παλεπηζηεκηαθνχ ηνκέα. 

β. Κελέο ζέζεηο θαηεγνξίαο Α.Δ.Η. Σερλνινγηθνχ ηνκέα ζπκπιεξψλνληαη απφ πηπρηνχρνπο θαηεγνξίαο Α.Δ.Η. Παλεπηζηεκηαθνχ 

ηνκέα θαη αληίζηξνθα. Δάλ ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο θαη ζηηο δχν θαηεγνξίεο απηέο ζπκπιεξψλνληαη απφ πηπρηνχρνπο 

Μεραληθνχο Α.Δ.Ν.. Δάλ θαη πάιη δελ θαιχπηνληαη νη ζέζεηο ζπκπιεξψλνληαη απφ πηπρηνχρνπο Πινηάξρνπο Α.Δ.Ν.. 

 

3. Σα κφληκα ελ ελεξγεία ζηειέρε Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. πνπ θέξνπλ ην βαζκφ ηνπ Ληκελνθχιαθα θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ, κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ, εθφζνλ θαηέρνπλ ηα πξνβιεπφκελα πξνζφληα.  

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄ 

ΔΤΔΡΓΔΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

 

1. Πνζνζηό δέθα ηνηο εθαηό (10%) ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνθεξπρζέλησλ ζέζεσλ, δει. έληεθα (11) ζέζεηο θαηαιακβάλνληαη από 

ηηο αθόινπζεο (επεξγεηνύκελεο) θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ, ζχκθσλα κε ηε ζεηξά επηηπρίαο ηνπο ζην δηαγσληζκφ θαη αλεμαξηήησο 

εηδηθνηήησλ/θαηεγνξηψλ: 

α. Πνιχηεθλνπο θαη ηα ηέθλα ηνπο. 

β. Σα ηέθλα ησλ αλαπήξσλ θαη ζπκάησλ πνιέκνπ, θαζψο θαη ησλ αλαπήξσλ ή ζπκάησλ εηξεληθήο πεξηφδνπ ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπ Λ.., πνπ είλαη ζηελ ελέξγεηα ή έρεη ζπληαμηνδνηεζεί γηα ην ιφγν απηφλ. 

γ. Σα ηέθλα ησλ αλαγλσξηζκέλσλ σο αγσληζηψλ ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
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2. Πνζνζηό ηέζζεξα ηνηο εθαηό (4%) ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνθεξπρζέλησλ ζέζεσλ, δει. ηέζζεξηο (04) ζέζεηο, θαηαιακβάλνληαη 

απφ γνλείο ηξηψλ ηέθλσλ θαη ηέθλα ηνπο, ζχκθσλα κε ηε ζεηξά επηηπρίαο ηνπο ζην δηαγσληζκφ θαη αλεμαξηήησο 

εηδηθνηήησλ/θαηεγνξηψλ. Σελ ηδηφηεηα απηή απνθηνχλ (άξζξν 3 Ν. 3454/06): 

α. Γνλέαο ή γνλείο πνπ έρνπλ ηε γνληθή κέξηκλα θαη επηκέιεηα ηξηψλ παηδηψλ απφ ηνλ ίδην ή δηαθνξεηηθνχο γάκνπο ή λνκίκσο 

αλαγλσξηζζέλησλ ή πηνζεηεκέλσλ ή εθηφο γάκνπ γελλεζέλησλ ηα νπνία είλαη: άγακα θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ 

ηξίην (23
ν
) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ή θνηηνχλ ζε αλαγλσξηζκέλεο ηξηηνβάζκηεο ζρνιέο παλεπηζηεκηαθήο θαη ηερλνινγηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη αλαγλσξηζκέλα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ή εθπιεξψλνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο 

ππνρξεψζεηο θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ πέκπην (25
ν
) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη  

β. ηα ηέθλα απηψλ.  

ηα ηξία παηδηά πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ηέθλα κε νπνηαδήπνηε αλαπεξία ζε πνζνζηφ εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) θαη άλσ 

ηζνβίσο, αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. 

 

3. Καηά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ ζέζεσλ πνπ αληηζηνηρεί ζηα πνζνζηά ησλ παξαγξάθσλ  1 θαη 2 ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ, 

δελ ιακβάλνληαη ππφςε ηα θιαζκαηηθά ππφινηπα. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. γ παξ. 2 άξζξ. 6 ηνπ λ.3079/02, 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 

4. Γηθαίσκα εηζαγσγήο ζηε ρνιή Γνθίκσλ Τπαμησκαηηθψλ Λ.., ρσξίο δηαγσληζκό, έρνπλ: 

 α. Έλα ηέθλν απνβηψζαληνο ζηξαηησηηθνχ Λ.. θαηά ηελ εθηέιεζε δηαηεηαγκέλεο ππεξεζίαο ή εμ αηηίαο απηήο αλάινγα κε ηα 

πξνζφληα ηνπ, αλεμαξηήησο βαζκνινγίαο ηίηινπ ζπνπδψλ θαη κέρξη ειηθίαο ηξηάληα εηώλ θαη εθφζνλ δελ αζθήζεθε ην 

δηθαίσκα πξφζιεςεο ζην Λ.. σο Ληκελνθχιαθαο ή ζην πξψελ Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο (Τ.Δ.Ν.) ή ζηα επνπηεπφκελα 

απφ απηφ Ν.Π.Γ.Γ. σο Γηνηθεηηθφο Τπάιιεινο κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο θαη ζε ζέζε αλάινγε ησλ πξνζφλησλ ηνπ, απφ 

ηνλ γνλέα ηνπ (ζχδπγν απνβηψζαληνο).  

β. Με ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο σο άλσ πεξηπηψζεσο, έλα ηέθλν ζηξαηησηηθνχ Λ.. πνπ θαηέζηε αλάπεξνο ζπλεπεία ηξαπκαηηζκνχ 

ή αζζέλεηαο ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 67% θαηά ηελ εθηέιεζε δηαηεηαγκέλεο ππεξεζίαο θαη έλεθα απηήο. Ζ ζπλδξνκή ησλ 

πξνυπνζέζεσλ θαη ησλ αηηηψλ ηεο αλαπεξίαο πξνθχπηεη απφ πφξηζκα Έλνξθεο Γηνηθεηηθήο Δμέηαζεο. Ζ αλαπεξία 

δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ Αλψηαηε Ναπηηθνχ Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄ 

ΓΔΝΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ 

 

           1. Οη ππνςήθηνη πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην Κεθάιαην Α΄ πξνζφλησλ, πξέπεη: 

α. Να είλαη Έιιελεο πνιίηεο, εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξψα ή Γεκνηνιφγηα ηεο Υψξαο.  

 

β. Οη πξνεξρφκελνη απφ ηδηψηεο λα κελ έρνπλ ππεξβεί ην 28
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο (δει. λα έρνπλ γελλεζεί από 01-01-1986 

θαη κεηά), ελψ νη πξνεξρφκελνη εθ κνλίκσλ ελ ελεξγεία Ληκελνθπιάθσλ πνπ θέξνπλ ην βαζκφ ηνπ Ληκελνθχιαθα λα κελ έρνπλ 

ππεξβεί ην 32
ν
  έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο(δει. λα έρνπλ γελλεζεί από 01-01-1982 θαη κεηά).  

 

γ. Οη άλδξεο λα έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο. Γελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ 

φζνη γηα ιφγνπο ζπλείδεζεο αξλνχληαη λα εθπιεξψζνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ζχµθσλα µε ηε λνµνζεζία [αξζ.59-

65 ηνπ Ν. 3421/2005 (Α' 302), φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη]. 

 

δ. Να έρνπλ ηνπιάρηζηνλ θαιή γλώζε (Β2) ηεο αγγιηθήο ή γαιιηθήο ή ηηαιηθήο ή γεξκαληθήο ή ηζπαληθήο γιψζζαο. 

 

ε. Να έρνπλ γλώζε ρεηξηζκνύ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: (1) επεμεξγαζία θεηκέλσλ, (2) ππνινγηζηηθά θχιια θαη (3) ππεξεζίεο 

δηαδηθηχνπ. 

 

ζη. Να πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαηαιιειφηεηαο ε νπνία ζα θξίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ Ε΄ ηεο 

παξνχζαο. Δηδηθά θαζνξίδεηαη φηη νη άλδξεο ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ αλάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 1,70 κ. θαη νη γπλαίθεο 

ηνπιάρηζηνλ 1,60 κ., ακθόηεξνη ρσξίο ππνδήκαηα.   

 

δ. Να κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί ζε νπνηνδήπνηε βαζκό:  

(1) γηα ηέιεζε ή απφπεηξα ηέιεζεο θαθνπξγήκαηνο ζε νπνηαδήπνηε πνηλή. 

(2) γηα ηέιεζε ή απφπεηξα ηέιεζεο ησλ αδηθεκάησλ: αλππνηαμίαο, ιηπνηαμίαο, πξνζβνιήο ηνπ πνιηηεχκαηνο, πξνδνζίαο ηεο 

ρψξαο, πξνζβνιήο θαηά ηεο πνιηηεηαθήο εμνπζίαο, ηξνκνθξαηηθψλ πξάμεσλ, θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ, πξνζβνιήο θαηά ηεο 

ειεχζεξεο άζθεζεο ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ, παξαράξαμεο, θηβδειείαο, ςεπδνξθίαο, ςεπδνχο θαηακήλπζεο, ςεπδνχο 

αλσκνηί θαηάζεζεο, αλζξσπνθηνλίαο (εθηφο ηεο πξνεξρνκέλεο απφ ακέιεηα), επαηηείαο, αιεηείαο, θαηαπίεζεο, πεξί 

λαξθσηηθψλ, ιαζξεκπνξίαο, παξάλνκεο αιηείαο, θινπήο, ππεμαίξεζεο (θνηλήο θαη ζηελ Τπεξεζία), εθβίαζεο, απάηεο, 

πιαζηνγξαθίαο, πιαζηνγξαθίαο πηζηνπνηεηηθνχ, δσξνδνθίαο ή δσξνιεςίαο, απηζηίαο πεξί ηελ Τπεξεζία, παξάβαζεο 

θαζήθνληνο, ζπθνθαληηθήο δπζθήκεζεο, νπνηνπδήπνηε θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο 

γελεηήζηαο δσήο. 
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(3) γηα ζηξαηησηηθά εγθιήκαηα.  

(4) γηα ηέιεζε ή απφπεηξα ηέιεζεο νπνηνπδήπνηε άιινπ εγθιήκαηνο απφ δφιν ζε πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ.  

   

ε. Να κε δηψθνληαη σο θπγφπνηλνη ή θπγφδηθνη γηα ηα παξαπάλσ αδηθήκαηα. 

 

ζ. Να κελ έρνπλ ζηεξεζεί ησλ πνιηηηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ έζησ θαη αλ  έρεη ιήμεη ν ρξφλνο πνπ νξίζηεθε γηα ηε ζηέξεζή ηνπο. 

 

η. Να κελ ηεινχλ ππφ ζηεξεηηθή  δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε  (πιήξε ή κεξηθή) είηε ππφ επηθνπξηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε 

(πιήξε ή κεξηθή), είηε ππφ ζπλδπαζκφ ησλ δχν πξνεγνπκέλσλ. 

 

2. Οη ζπκκεηέρνληεο σο ππνςήθηνη κόληκνη ελ ελεξγεία Ληκελνθύιαθεο, πξέπεη επηπιένλ: 

α. ε φιεο ηηο εθζέζεηο αμηνιφγεζεο θαηά ηε ζηαδηνδξνκία ηνπο λα έρνπλ ιάβεη, ραξαθηεξηζκφ „ΔΞΑΗΡΔΣΟ‟ ή 8,5 θαη άλσ ζηελ 

πεξίπησζε αμηνιφγεζεο κε θιίκαθα βαζκνινγίαο 1-10. 

β. Καηά ηελ ππεξεζία ηνπο ζην ψκα, λα κελ έρνπλ ηηκσξεζεί, κε θαηαζηαηηθή πνηλή αξγίαο κε πξνζσξηλή απφιπζε ή αξγίαο 

κε πξφζθαηξε παχζε, ή κε ζπλήζε πεηζαξρηθή πνηλή πεξηνξηζκνχ ζπλνιηθά πάλσ απφ δέθα (10) εκέξεο ή κε ζπλήζε 
πεηζαξρηθή πνηλή θπιάθηζεο, ή λα κελ ηεινχλ ζε απηεπάγγειηε δηαζεζηκφηεηα, ή λα κελ επξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλνη πξνζσξηλά 
ζε άιιε Τπεξεζία ή ζηελ έδξα ηνπ ελεξγνχληνο ηελ αλάθξηζε έλεθα δηελέξγεηαο πνηληθήο ή δηνηθεηηθήο αλάθξηζεο θαηά απηψλ 
γηα ζνβαξφ αδίθεκα ή παξάπησκα, θαη‟ εθαξκνγή ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 119 ηνπ Ν.3079/2002, φπσο ηζρχεη. 

 

3. Τπνςήθηνη, πνπ έρνπλ παξαπεκθζεί ζε δίθε γηα ηα αδηθήκαηα ηεο πεξ. δ ηεο παξ. 1 κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ, 

αιιά δελ θαηαηάζζνληαη ζην ψκα αλ κέρξη ηελ πξνθαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαηάηαμεο ησλ επηηπρφλησλ ζηε .Γ.Τ.Λ.., δελ έρεη 
εθδνζεί ακεηάθιεηε αζσσηηθή απφθαζε. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα  κφληκα ελ ελεξγεία ζηειέρε Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. πνπ θέξνπλ ην βαζκφ 
ηνπ Ληκελνθχιαθα ηα νπνία έρνπλ παξαπεκθζεί ελψπηνλ Αλαθξηηηθνχ πκβνπιίνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. 
 

Ο φξνο θαηαδίθε πεξηιακβάλεη θαη ηελ θαηαδίθε ζε ζσθξνληζκφ γηα ηα παξαπάλσ εγθιήκαηα. 

εκεηψλεηαη φηη ε απνλνκή ράξηηνο δελ αίξεη ην θψιπκα ηνπ ππνςεθίνπ απφ πνηληθή θαηαδίθε, εθφζνλ κέρξη ηελ ηειεπηαία εκέξα 

ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ δελ έρεη εθδνζεί ην θαηά ην άξζξν 47 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο Π.Γ.  πνπ αίξεη ην ζρεηηθφ θψιπκα. 

Πεξί αλαζηνιήο εθηέιεζεο πνηλήο ππφ φξν ηζρχνπλ ηα νξηζζέληα ζηα άξζξα 99-104 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα. 

 

4. Σα πξνζφληα θαη ε έιιεηςε θσιπκάησλ ησλ ππνςεθίσλ, πιελ φζσλ νξίδνληαη δηαθνξεηηθά ζηελ παξνχζα, πξέπεη λα 

ζπληξέρνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ θαη λα δηαηεξνύληαη ηνπιάρηζηνλ 

κέρξη ηελ θαηάηαμε ζην Ληκεληθό ώκα- Διιεληθή Αθηνθπιαθή. 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄ 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ 

 

1. ζνη έρνπλ ηα πξνζφληα ησλ Κεθαιαίσλ Α΄ θαη Γ΄ ηεο παξνχζαο θαη επηζπκνχλ λα θαηαηαγνχλ σο Γφθηκνη Τπαμησκαηηθνί Λ..-

ΔΛ.ΑΚΣ., πξέπεη λα ππνβάινπλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ νξηδφκελα, ηα εμήο 

δηθαηνινγεηηθά: 

α. Τπνγεγξακκέλε Αίηεζε ζπκκεηνρήο – Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1599/1986 φπσο ηζρχεη, σο επηζπλαπηφκελν 

Τπφδεηγκα, ζηελ νπνία κεηαμχ άιισλ ζα δειψλνπλ φηη έρνπλ φια ηα πξνζφληα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε, φηη ηα 
αλαθεξφκελα ζηελ αίηεζή ηνπο ζηνηρεία είλαη αιεζή, θαζψο θαη φηη δελ έρνπλ ππνβάιεη άιιε αίηεζε γηα ηελ ίδηα πξνθήξπμε. 
Αλππόγξαθεο αηηήζεηο δελ ζα γίλνληαη δεθηέο. 

 

β. Γχν (02) πξφζθαηεο έγρξσκεο θσηνγξαθίεο ηχπνπ δηαβαηεξίνπ (εηδηθά γηα ηνπο πξνεξρφκελνπο απφ ην ψκα, κε ζηνιή). 

 

γ. Φσηναληίγξαθν ηνπ δειηίνπ ηαπηφηεηάο ηνπο (2 φςεηο).  

 

δ. Παξάβνιν δέθα (10) επξώ κε ηα ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ. Γηα ηελ αλαγξαθή ηνπ (κνλαδηθνχ) θσδηθνχ 

παξαβφινπ/πιεξσκήο ζην ζρεηηθφ πεδίν ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ηνπο, νη ππνςήθηνη πξέπεη πξηλ απφ ηελ ππνβνιή απηήο λα 
πξνβνχλ ζηελ ππνβνιή αηηήκαηνο ρνξήγεζεο ειεθηξνληθνχ παξαβφινπ ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηεο Γ.Γ.Π.. (www.gsis.gr), ζηελ 
ειεθηξνληθή ππεξεζία e-παξάβνιν, ζπκπιεξψλνληαο, κεηαμχ άιισλ θαη ηα αθφινπζα: 

 ζην πεδίν Φνξέαο Γεκνζίνπ: Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ/ Λνηπέο Τπεξεζίεο, 

 ζην πεδίν Καηεγνξία Παξαβφινπ: Γηαγσληζκφο θαηάηαμεο πξνζσπηθνχ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. θαη   

 ζην πεδίν Σχπνο Παξαβφινπ: Γηαγσληζκφο θαηάηαμεο πξνζσπηθνχ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. 
Καηά ηελ επηινγή ηνπ Σύπνπ Παξαβόινπ ζα εκθαληζζεί απηόκαηα θαη ην πνζό ησλ δέθα (10) επξώ.  

Αθνινχζσο, ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα πξνβεί έγθαηξα ζηελ πιεξσκή ηνπ παξαβφινπ [κε Πηζησηηθή ή Υξεσζηηθή θάξηα 
Διιεληθψλ Σξαπεδψλ (Μφλν γηα πηζηνπνηεκέλνπο Υξήζηεο TaxisNet) ή ζε φιεο ηηο Σξάπεδεο θαη ηα ΔΛΣΑ], άιισο ε αίηεζε 
δελ ζα ιακβάλεηαη ππ’ όςηλ θαη ν ππνςήθηνο ζα απνθιείεηαη ηνπ δηαγσληζκνύ. 

 

ε. Οη ππνςήθηνη πνπ αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο ησλ Δπεξγεηηθψλ Γηαηάμεσλ ηνπ Κεθαιαίνπ Β΄, εθφζνλ δειψλνπλ φηη επηζπκνχλ 

λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ επεξγεηήκαηνο, ππνβάινπλ απαξαηηήησο θαη ηα αθόινπζα, θαηά πεξίπησζε 

ζπκπιεξσκαηηθά δηθαηνινγεηηθά: 
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(1) ΠΟΛΤΣΔΚΝΟΗ ΚΑΗ ΣΑ ΣΔΚΝΑ ΣΟΤ:   

Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, ζπλνδεπφκελν απφ Βεβαίσζε/ Πηζηνπνηεηηθφ  θπξσκέλν απφ ηελ Αλσηάηε 

πλνκνζπνλδία Πνιπηέθλσλ (κε ηε ζθξαγίδα «ηπγράλεη έγθπξν» θαη εληόο ηεο δηάξθεηαο ηζρύνο θαηά ηελ ππνβνιή).  

 

(2) ΣΑ ΣΔΚΝΑ ΑΝΑΠΖΡΧΝ ΚΑΗ ΘΤΜΑΣΧΝ ΠΟΛΔΜΟΤ ΚΑΘΧ ΚΑΗ ΑΝΑΠΖΡΧΝ Ζ΄ ΘΤΜΑΣΧΝ  ΔΗΡΖΝΗΚΖ 

ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ Λ.. ΠΟΤ ΔΗΝΑΗ ΣΖΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Ή ΔΥΔΗ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΘΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΛΟΓΟ ΑΤΣΟ:  

(α) Βεβαίσζε ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο φηη ε νηθνγέλεηα ηνπ ππνςεθίνπ ζπληαμηνδνηείηαη γηα ηνλ 

αλσηέξσ ιφγν ή Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/86 ηνπ ζπληαμηνδνηνχκελνπ, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη 

ν αξηζκφο, ε ρξνλνινγία έθδνζεο θαη ην φξγαλν πνπ εμέδσζε ηελ πξάμε ζπληαμηνδφηεζεο, καδί κε ην απφθνκκα ηεο 

επηηαγήο θαηαβνιήο ηεο ζχληαμεο θαηά ηνλ ηειεπηαίν, πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο, κήλα θαη 

(β) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο γηα ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε. 

 

(3) ΣΑ ΣΔΚΝΑ ΑΝΑΓΝΧΡΗΜΔΝΧΝ Χ ΑΓΧΝΗΣΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΑΝΣΗΣΑΖ, ΒΑΔΗ ΣΖ ΗΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

ΚΑΣΑ ΣΟ ΥΡΟΝΟ ΔΚΓΟΖ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ:  

(α) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο Γηεχζπλζεο Δθέδξσλ Πνιεκηζηψλ Αλαπήξσλ, Θπκάησλ θαη Αγσληζηψλ (ΓΔΠΑΘΑ) ή ηεο 

νηθείαο Ννκαξρίαο φηη ν παηέξαο ή ε κεηέξα ηνπ ππνςεθίνπ έρεη αλαγλσξηζηεί σο αγσληζηήο Δζληθήο Αληίζηαζεο 

θαη 

(β) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο γηα ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε. 

 

(4) ΓΟΝΔΗ ΣΡΗΧΝ ΣΔΚΝΧΝ ΚΑΗ ΣΑ ΣΔΚΝΑ ΣΟΤ:  

Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ δήκνπ ή ηεο θνηλφηεηαο, πνπ πεξηέρεη φια ηα γεγνλφηα ησλ νπνίσλ ε 

ζπλδξνκή απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηά λφκν θηήζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ ηξίηεθλνπ γνλέα ή ηέθλνπ ηξίηεθλεο 

νηθνγέλεηαο (άξζξν 3, Ν. 3454/06). 

Δθηόο από ην πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο απαηηείηαη επηπιένλ: 

(α) ε πεξίπησζε αλαπεξίαο ηέθλνπ ζε πνζνζηφ εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) θαη άλσ ηζνβίσο, αλεμαξηήησο 

ειηθίαο θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, πηζηνπνηεηηθφ απφ ηνλ νηθείν θνξέα κε ην νπνίν λα βεβαηψλεηαη ε αλσηέξσ 

αλαπεξία. 

(β) Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπνπδαζηηθήο ηδηφηεηαο ηνπ ίδηνπ ηνπ ππνςεθίνπ ή ηνπ ηέθλνπ ή αδειθνχ ηνπ ππνςεθίνπ, 

αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, βεβαίσζε αλαγλσξηζκέλεο ηξηηνβάζκηαο ζρνιήο παλεπηζηεκηαθήο θαη ηερλνινγηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη αλαγλσξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο απφ ηελ νπνία λα 

πξνθχπηεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ζπνπδψλ, θαζψο θαη ε θνηηεηηθή ηδηφηεηα απηνχ. 

(γ) ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο ή ην ηέθλνπ απηνχ ή αδειθφο ηνπ ππνςεθίνπ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, 

δηαλχεη ηελ ζηξαηησηηθή ηνπ ζεηεία, βεβαίσζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ. 

(δ) ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο έρεη επέιζεη αθχξσζε ηνπ γάκνπ ησλ γνλέσλ ππνςεθίσλ ή δηαδχγην ή δηαθνπή 

ηεο έγγακεο ζπκβίσζεο ή έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα ηέθλα έρνπλ γελλεζεί ρσξίο γάκν ησλ γνλέσλ ηνπο, ν 

ππνςήθηνο σο γνλέαο ή σο ηέθλν ηξίηεθλεο νηθνγέλεηαο, πνπ ζπκκεηέρεη ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία πξέπεη λα 

πξνζθνκίζεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία (επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ή άιισλ πξάμεσλ) απφ ηα 

νπνία λα απνδεηθλχεηαη φηη ν ίδηνο ή ν γνλέαο ηνπ έρεη απνθηήζεη ή δηαηεξεί ηελ γνληθή κέξηκλα θαη επηκέιεηα ησλ σο 

άλσ ηέθλσλ. 

 

(5) ΣΔΚΝΟ ΑΠΟΒΗΧΑΝΣΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟΤ Λ.. ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΓΗΑΣΔΣΑΓΜΔΝΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Ζ΄ ΔΞΑΗΣΗΑ 

ΑΤΣΖ:  

(α)Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ θαη 

(β)Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο γηα ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε θαη 

(γ) Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ φηη ν ελ ρεξεία γνλέαο δελ ππεξεηεί 

σο Ληκελνθχιαθαο ή σο Γηνηθεηηθφο ππάιιεινο κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζην Τπνπξγείν ή ζηα 

επνπηεπφκελα απφ απηφ ΝΠΓΓ, ή φηη δελ εηζήρζε ζε παξαγσγηθή ρνιή ηνπ Λ.. άιιν ηέθλν ηνπ απνβηψζαληνο 

ζηξαηησηηθνχ Λ..,  έλεθα ησλ επεξγεηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ παξέρνληαη ζηνλ «Κψδηθα Πξνζσπηθνχ Ληκεληθνχ 

ψκαηνο» (άξζξν 6 Ν. 3079/02, φπσο ηζρχεη). 

 

(6) ΣΔΚΝΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟΤ Λ.. Ο ΟΠΟΗΟ ΚΑΘΗΣΑΣΑΗ ΑΝΑΠΖΡΟ ΤΝΔΠΔΗΑ ΣΡΑΤΜΑΣΗΜΟΤ Ζ΄ ΑΘΔΝΔΗΑ Δ 

ΠΟΟΣΟ ΑΝΧ ΣΟΤ ΔΞΖΝΣΑ ΔΠΣΑ ΣΟΗ ΔΚΑΣΟ (67%) ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΓΗΑΣΔΣΑΓΜΔΝΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΗ 

ΔΝΔΚΑ ΑΤΣΖ: 

(α) Ζ ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ησλ αηηηψλ ηεο αλαπεξίαο ζηξαηησηηθνχ Λ.. πξνθχπηεη απφ πφξηζκα 

Έλνξθεο Γηνηθεηηθήο Δμέηαζεο (Αληίγξαθν πνξίζκαηνο ΔΓΔ ή ζρεηηθή βεβαίσζε απφ ηε Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ ηνπ 

Αξρεγείνπ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.) θαη 

 

(β) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο γηα ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε θαη 
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(γ) Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ  φηη δελ εηζήρζε ζε παξαγσγηθή 

ρνιή ηνπ Λ.. άιιν ηέθλν ηνπ θαζηζηακέλνπ  αλάπεξνπ ζηξαηησηηθνχ Λ..,  έλεθα ησλ επεξγεηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ 

παξέρνληαη ζηνλ «Κψδηθα Πξνζσπηθνχ Ληκεληθνχ ψκαηνο» (άξζξν 6 Ν. 3079/02, φπσο ηζρχεη). 

 

Δηδηθά, νη ππνςήθηνη ελ ελεξγεία κόληκνη Ληκελνθύιαθεο πνπ αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο ησλ Δπεξγεηηθψλ Γηαηάμεσλ ηνπ 

Κεθαιαίνπ Β΄, εθφζνλ δειψλνπλ φηη επηζπκνχλ λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ επεξγεηήκαηνο, ζα ππνβάινπλ επηπξόζζεηα 

θαη Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86, όπσο ηζρύεη, όηη δελ άζθεζαλ ην ελ ιόγσ δηθαίσκα γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηε 

ρνιή Ληκελνθπιάθσλ. 

 

ζη. Σίηιν ζπνπδψλ, σο παξάγξαθν 2 παξφληνο ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ θαη σο αθνινχζσο: 

(1) Οη Πηπρηνύρνη Α.Δ.Η: πηπρίν ή δίπισκα. Γίλεηαη δεθηφ, κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη 

πηζηνπνηεηηθφ ή βεβαίσζε απφ ηε Γξακκαηεία ηεο νηθείαο ζρνιήο ΑΔΗ εκεδαπήο φηη ν ππνςήθηνο έρεη επηηχρεη ζηα 

πξνβιεπφκελα καζήκαηα θαη έρεη νινθιεξψζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ. 

Οη πηπρηνχρνη Α.Δ.Η. ηεο αιινδαπήο πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ επηπιένλ θαη πξάμε αλαγλψξηζεο απφ ην Γηαπαλεπηζηεκηαθφ 

Κέληξν Αλαγλσξίζεσο Σίηισλ ηεο Αιινδαπήο (Γ.Η.Κ.Α.Σ..Α.) ή ην Ηλζηηηνχην Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Η.Σ.Δ.), ή 

πηζηνπνηεηηθφ αλαγλψξηζεο απφ ην Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Σίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο 

(Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.), πεξί ηζνηηκίαο θαη αληηζηνηρίαο θαζψο θαη αληηζηνηρίαο ηεο βαζκνινγηθήο θιίκαθαο ηνπ ηίηινπ ηνπο κε ηε 

βαζκνινγηθή θιίκαθα ησλ εκεδαπψλ ηίηισλ. 

(2) Οη πηπρηνύρνη ηνπ Δ.Ν.: πηπρίν Α.Δ.Ν.. 

 

ε πεξίπησζε πνπ ν βαζκόο ηνπ πηπρίνπ εθθξάδεηαη κε αμηνινγηθό ραξαθηεξηζκό ή κε αθέξαην αξηζκό, πξέπεη λα 

ππνβιεζεί θαη βεβαίσζε ηεο νηθείαο ζρνιήο γηα ηνλ αθξηβή αξηζκεηηθό βαζκό.  

 

δ. Σίηιν μέλεο γιψζζαο. Γηα ηελ απφδεημε γλψζεο ηεο αγγιηθήο ή γαιιηθήο ή ηηαιηθήο ή γεξκαληθήο ή ηζπαληθήο γιψζζαο 

επηπέδνπ αξίζηνπ, πνιχ θαινχ θαη θαινχ, ππνβάινπλ ηνπο αληίζηνηρνπο ηίηινπο πνπ αλαθέξνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ ηεο 

παξνχζαο. 

 

ε. Ζ γλψζε ρεηξηζκνχ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: (1) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, (2) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη (3) ππεξεζηψλ 

δηαδηθηχνπ, απνδεηθλχεηαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ ηεο παξνχζαο. 

 

ζ. ζνη ππεξέηεζαλ σο Έθεδξνη Αμησκαηηθνί, Αλζππαζπηζηέο, Αξρηινρίεο, Δπηινρίεο, Λνρίεο, Γεθαλείο ή ζηνπο αληίζηνηρνπο ζε 

απηνχο βαζκνχο ησλ ινηπψλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ζα πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθό ζηξαηνινγηθήο θαηάζηαζεο. 

 

2. Γηα ηελ επηθύξσζε ηίηισλ, πηζηνπνηεηηθώλ θαη βεβαηώζεσλ, ηζρύνπλ ηα αθόινπζα: 

α. Σεο εκεδαπήο 

(1) Έγγξαθα εκεδαπήο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην Γεκφζην, ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.), ηα λνκηθά 

πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηα Γηθαζηήξηα φισλ ησλ βαζκψλ, ηα λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο 

ή επηρνξεγνχληαη ηαθηηθψο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απφ θξαηηθνχο πφξνπο θαηά 50% ηνπιάρηζηνλ ηνπ εηήζηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη ηνπ νξγαληζκνχο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 

3429/2005, θαζψο θαη ζηα λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο επηρεηξήζεηο ησλ Ο.Σ.Α., ππνβάιινληαη ζε πξσηφηππν ή επηθπξσκέλν 

αληίγξαθν ή επθξηλέο θσηναληίγξαθν ηνπ πξσηνηχπνπ ή επθξηλέο θσηναληίγξαθν ηνπ αθξηβνχο αληηγξάθνπ. 

(2) Ηδησηηθά έγγξαθα εκεδαπήο ππνβάιινληαη ζε πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα ή ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ 

αληίγξαθα πνπ έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν ή ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ 

θέξνπλ ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο (1). 

 

β. Σεο αιινδαπήο 

(1) Σίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο ηεο αιινδαπήο ππνβάιινληαη ζε πξσηφηππν ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή ζε επθξηλέο 

θσηναληίγξαθν απφ αληίγξαθν πνπ έρεη επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν.  

(2) Πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, πξσηφηππε ή ζε επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή 

επθξηλέο θσηναληίγξαθν ηεο πξσηφηππεο ή επθξηλέο θσηναληίγξαθν ηνπ αθξηβνχο αληηγξάθνπ. 

Ζ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο γίλεηαη απφ αξκφδηα θαηά λφκν αξρή ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ή ηελ Πξεζβεία ή ην Πξνμελείν 

ηεο μέλεο ρψξαο ζηελ Διιάδα ή απφ δηθεγφξν ή απφ άκηζζν εξκελέα δηνξηζκέλν βάζεη ηνπ Ν.148/26−12−1913 (ΦΔΚ Α΄ 

25/1−2−1914).  

 

Σνλίδεηαη φηη ε ππνβνιή απιψλ, επαλάγλσζησλ θσηναληηγξάθσλ, επέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ ππνςεθίνπ, πεξί ηεο 

αθξίβεηαο θαη εγθπξφηεηαο ησλ ππνβαιιφκελσλ θσηναληηγξάθσλ θαη σο εθ ηνχηνπ εμηζψλεηαη κε ηελ ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

Ν.1599/1986. ηηο πεξηπηώζεηο ππνβνιήο παξαπνηεκέλσλ ή πιαζηώλ θσηναληηγξάθσλ, πέξαλ ησλ πνηληθώλ θπξώζεσλ 

πνπ ζα επηβάιινληαη, ζα αλαθαιείηαη θαη ε πξάμε θαηάηαμεο ηνπ ππνςεθίνπ, θαηά ην κέξνο πνπ αθνξά ζε απηόλ, γηα ηελ 

έθδνζε ηεο νπνίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα θσηναληίγξαθα απηά. 
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3. Οη πξνεξρφκελνη απφ ην ψκα ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ επηπξνζζέησο θαη βεβαίσζε ηεο Γηεχζπλζεο Πξνζσπηθνχ, απφ ηελ 

νπνία λα πξνθχπηεη φηη δηαζέηνπλ ηα πξνβιεπφκελα πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 πεξ. δ, 2 θαη 3 ηνπ 

πξνεγνχκελνπ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ. 

 

4. πνπ απαηηείηαη ε ππνβνιή πνιιψλ ππεπζχλσλ δειψζεσλ ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 γηα βεβαίσζε γεγνλφησλ ή 

θαηαζηάζεσλ, θαηά ηα αλσηέξσ, είλαη δπλαηφλ νη δειψζεηο απηέο λα πεξηιεθζνχλ ζσξεπηηθψο ζε έλα έληππν δήισζεο ηνπ λφκνπ 

απηνχ.  

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ΄ 

 ΤΠΟΒΟΛΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ 

ΜΟΡΗΟΓΟΣΖΖ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ 

 

1. ζνη έρνπλ ηα παξαπάλσ πξνζφληα θαη επηζπκνχλ λα πάξνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ θαηάηαμεο Γνθίκσλ Τπαμησκαηηθψλ Λ..-

ΔΛ.ΑΚΣ, ππνβάινπλ αίηεζε κε επηζπλαπηόκελα δηθαηνινγεηηθά, απηνπξνζώπσο (ή κε λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν πξνο ηνχην 

άηνκν), θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη από ώξα 08:00 έσο 14:00, ή ηαρπδξνκηθώο κε ζπζηεκέλε αιιεινγξαθία, απεπζείαο ζε 

Δπηηξνπή/εο Παξαιαβήο – Διέγρνπ Γηθαηνινγεηηθψλ θαη Μνξηνδφηεζεο, πνπ νξίδεηαη/νληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Ναπηηιίαο 

θαη Αηγαίνπ (αλάινγα κε ην πιήζνο ησλ ππνςεθίσλ) θαη έρεη/νπλ σο έδξα ηε ρνιή Ληκελνθπιάθσλ ζηνλ Πεηξαηά, από ηελ          

02-6-2014 εκέξα Γεπηέξα, κέρξη θαη ηελ 20-6-2014 εκέξα Παξαζθεπή, ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: 

 

 

  

   

 

 

 

 

 
 
Ζ αίηεζε επέρεη ζέζε ππεύζπλεο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 8 Ν. 1599/1986 θαη ε αλαθξίβεηα ησλ δεινύκελσλ ζηνηρείσλ 
επηζύξεη ηηο πξνβιεπόκελεο πνηληθέο θαη δηνηθεηηθέο θπξώζεηο. 

 

2.  Έξγν ηεο/ησλ Δπηηξνπήο/σλ  Παξαιαβήο – Διέγρνπ Γηθαηνινγεηηθψλ θαη Μνξηνδφηεζεο, ηεο ρνιήο Ληκελνθπιάθσλ, είλαη: 

α. ε παξαιαβή θαη ν έιεγρνο φισλ ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ ζπλεκκέλσλ ζε απηέο δηθαηνινγεηηθψλ, πνπ ππνβάιινληαη ζε απηή 

απηνπξνζψπσο απφ ηνπο ππνςεθίνπο, ή απφ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν πξνο ηνχην άηνκν. 

β.  ε παξαιαβή θαη ν έιεγρνο φισλ ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ ζπλεκκέλσλ ζε απηέο δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ηεο απνζηέιινληαη 

ηαρπδξνκηθψο, κε ζπζηεκέλε αιιεινγξαθία απφ ηνπο ππνςεθίνπο.   

γ. ε κνξηνδφηεζε ησλ ππνςεθίσλ ησλ νπνίσλ δηαπηζηψζεθε φηη νη αηηήζεηο ηνπο θαη ηα ζπλεκκέλα ζε απηέο δηθαηνινγεηηθά, 

πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο-απαηηήζεηο ηεο πξνθήξπμεο. 

δ. ε ζχληαμε, κεηά ην πέξαο ησλ αλσηέξσ  εξγαζηψλ, εληαίνπ Πξαθηηθνχ ζην νπνίν ζα επηζπλάπηνληαη:  

(1) εληαίνο Αιθαβεηηθφο Πίλαθαο Απνξξηθζέλησλ κε ηα ζηνηρεία ησλ ππνςεθίσλ ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά δηαπηζηψζεθε 

φηη  δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο-απαηηήζεηο ηεο πξνθήξπμεο ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθεηαη επηπξνζζέησο ε θαηεγνξία ηνπο, 

αηηηνινγψληαο πιήξσο ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ θαη  

(2) εληαίνο Αιθαβεηηθφο Πίλαθαο πκκεηερφλησλ κε ηα ζηνηρεία ησλ ππνςεθίσλ ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά δηαπηζηψζεθε φηη  

πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο-απαηηήζεηο ηεο πξνθήξπμεο, ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη επηπξνζζέησο, ε θαηεγνξία ηνπο θαη ν 

αξηζκφο κνξίσλ εθάζηνπ ππνςεθίνπ αλαιπηηθά, ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο κνξηνδφηεζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

επφκελν ΚΔΦΑΛΑΗΟ, θαζψο θαη ηπρφλ ππαγσγή ηνπ ζε επεξγεηηθή δηάηαμε.  

ρεηηθή αλαθνίλσζε αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ληκεληθνύ ώκαηνο – Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο  (www.hcg.gr) θαη 

ζην θηίξην ηνπ Αξρεγείνπ ηνπ Λ.-ΔΛ.ΑΚΣ.  

 

3. Με Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ ζπγθξνηείηαη Οκάδα Μεραλνγξαθηθήο Τπνζηήξημεο, κε έδξα ηε ρνιή 

Ληκελνθπιάθσλ, ε νπνία έρεη σο έξγν ηελ κεραλνγξαθηθή θαηαρψξηζε ζηνηρείσλ θαη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ 

επηβεβαίσζε ηεο αθξίβεηαο ησλ εηζαρζέλησλ ζηνηρείσλ, γίλεηαη απφ ηηο αξκφδηεο αλά δηαδηθαζία Δπηηξνπέο. 

 

4. Γηθαηνινγεηηθά θαη αηηήζεηο πνπ ζα απνζηαινύλ από ηνπο ππνςήθηνπο εθπξόζεζκα (ήηνη ζα θέξνπλ εκεξνκελία 

ηαρπδξνκείνπ κεηαγελέζηεξε ηεο 20-6-2014), ή ζα πξνζθνκηζζνύλ εθπξόζεζκα, δελ ζα ιακβάλνληαη ππόςε. Με ππνβνιή 

φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ εκπξφζεζκα απνθιείεη ηνλ ππνςήθην από ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο πεξαηηέξσ 

δηαδηθαζίεο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

 

Ζ απνδεδεηγκέλε ππνβνιή αλαιεζώλ, παξαπνηεκέλσλ ή πιαζηώλ δηθαηνινγεηηθώλ επηθέξεη θαη πνηληθέο ζπλέπεηεο 

ζηνλ ππνςήθην.    

 

 
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. ΕΣΟΤ 2014 

ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΕΛΕΓΧΟΤ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ 
ΧΟΛΗ ΛΙΜΕΝΟΦΤΛΑΚΩΝ 

ΣΕΡΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ ΚΑΙ ΞΑΝΘΟΠΟΤΛΙΔΟΤ, ΧΑΣΖΗΚΤΡΙΑΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, Σ.Κ. 18510 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ΄ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΜΟΡΗΟΓΟΣΖΖ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ 

 

1. Ζ κνξηνδφηεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ππνςεθίσλ πξαγκαηνπνηείηαη κεραλνγξαθηθά θαη πξνζδηνξίδεηαη απφ ην βαζµό ηνπ ηίηινπ 

ζπνπδώλ ηνπο ν νπνίνο πνιιαπιαζηάδεηαη επί επηαθόζηα (700) θαη ειέγρεηαη µέρξη εθαηνζηνχ ηεο µνλάδαο. 

 

2. α. ηα αλσηέξσ κφξηα πξνζηίζεληαη γηα ηε γλψζε ηεο αγγιηθήο ή γαιιηθήο ή ηηαιηθήο ή γεξκαληθήο ή ηζπαληθήο γιώζζαο 

αξηζκφο κνξίσλ, σο αθνινχζσο: 

Πεληαθόζηα (500) κόξηα γηα θάζε κία εμ απηώλ ζε φζνπο θαηέρνπλ αλαγλσξηζκέλν ηίηιν ζπνπδψλ πνπ απνδεηθλχεη ηελ άξηζηε 

γλώζε (Γ2). 

Σξηαθόζηα (300) κόξηα γηα θάζε κία εμ απηώλ ζε φζνπο θαηέρνπλ αλαγλσξηζκέλν ηίηιν ζπνπδψλ πνπ απνδεηθλχεη ηελ πνιύ 

θαιή γλώζε (Γ1). 

Γηαθόζηα (200) κόξηα γηα θάζε κία εμ απηώλ ζε φζνπο θαηέρνπλ αλαγλσξηζκέλν ηίηιν ζπνπδψλ πνπ απνδεηθλχεη ηελ θαιή 

γλώζε (Β2). 

Αλ ν ππνςήθηνο θαηέρεη ηίηινπο γλώζεο ηεο ίδηαο μέλεο γιώζζαο δηαθόξσλ επηπέδσλ ιακβάλεηαη ππόςε  κόλν ν 

αλώηεξνο ηίηινο. 

 

β. ε φζνπο έρνπλ ππεξεηήζεη ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο σο Έθεδξνη Αμησκαηηθνί - Αλζ/ζηέο ή Αξρηινρίεο – Δπηινρίεο - Λνρίεο ή σο 

Γεθαλείο θαη ζηνπο αληίζηνηρνπο απηψλ βαζκνχο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, πξνζηίζεηαη επηπιένλ αξηζκόο κνξίσλ σο εμήο: 

 Έθεδξνη Αμησκαηηθνί - Αλζ/ζηέο: 500 κόξηα 

Αξρηινρίεο – Δπηινρίεο – Λνρίεο: 300 κόξηα 

Γεθαλείο: 200 κόξηα 

 

3. Ζ/Οη Δπηηξνπή/έο Παξαιαβήο – Διέγρνπ Γηθαηνινγεηηθψλ θαη Μνξηνδφηεζεο ζπληάζζεη/νπλ εληαίν Πξαθηηθφ κε ζπλεκκέλνπο 

εληαίνπο Πίλαθεο πκκεηερφλησλ αλά θαηεγνξία (Πηπρηνχρνη Παλεπηζηεκηαθνχ Σνκέα Α.Δ.Η., Πηπρηνχρνη Σερλνινγηθνχ Σνκέα Α.Δ.Η., 
Πηπρηνχρνη Α.Δ.Ν./Πινίαξρνη θαη Πηπρηνχρνη Α.Δ.Ν./Μεραληθνί) θαηά θζίλνπζα ζεηξά απνηειέζκαηνο ηεο δηαδηθαζίαο κνξηνδφηεζεο 
πνπ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ κνξίσλ εθάζηνπ ππνςεθίνπ, βάζεη ηνπ ήδε θαηαξηηζζέληνο εληαίνπ αιθαβεηηθνχ Πίλαθα κε 
ηνπο ππνςεθίνπο ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο-απαηηήζεηο ηεο πξνθήξπμεο. Οη ελ ιφγσ Πίλαθεο 
αλαγξάθνπλ αλαιπηηθά ηα κφξηα θάζε ππνςεθίνπ, ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο κνξηνδφηεζεο, θαζψο θαη ηελ ηπρφλ ππαγσγή 
ηνπ ζε επεξγεηηθέο δηαηάμεηο, ππνγξάθνληαη δε απφ ην/ηνπο Γξακκαηέα/είο, ηνλ/ηνπο Πξφεδξν/νπο θαη ηα κέιε ηεο/ησλ 
Δπηηξνπήο/ψλ θαη αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο – Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο (www.hcg.gr) θαη ζην θηίξην ηνπ 
Αξρεγείνπ ηνπ Λ.-ΔΛ.ΑΚΣ. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε΄ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΤΦΟΜΔΣΡΖΖ, ΗΑΣΡΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ ΣΖΝ Α.Ν.Τ.Δ.,  

ΑΘΛΖΣΗΚΔ ΓΟΚΗΜΑΗΔ ΚΑΗ ΦΤΥΟΣΔΥΝΗΚΔ ΓΟΚΗΜΑΗΔ 

 

1. Απφ ηελ/ηηο Δπηηξνπή/έο Παξαιαβήο – Διέγρνπ Γηθαηνινγεηηθψλ θαη Μνξηνδφηεζεο θαιείηαη απφ ηηο πξψηεο θαηά ζεηξά ζέζεηο 

βάζεη ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δηαδηθαζίαο κνξηνδφηεζεο, θάζε κηαο απφ ηηο ππάξρνπζεο πεξηπηψζεηο, αξηζκφο ππνςεθίσλ 

απμεκέλνο ηνπιάρηζηνλ ζην ηξηπιάζην ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνθεξπζζνκέλσλ ζέζεσλ γηα θάζε θαηεγνξία, ιακβάλνληαο ηαπηφρξνλα 

ππφςε θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.3079/2002 φπσο ηζρχεη, πξνθεηκέλνπ νη ππνςήθηνη απηνί λα πςνκεηξεζνχλ, 

λα ππνβιεζνχλ ζε Ηαηξηθέο εμεηάζεηο –παξαπνκπή ζηελ Αλψηαηε ηνπ Ναπηηθνχ Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή (ΑΝΤΔ), αζιεηηθέο 

δνθηκαζίεο θαη ςπρνηερληθέο δνθηκαζίεο. 

 

2. Ο ζπγθεληξσηηθόο Αιθαβεηηθόο Πίλαθαο Καινπκέλσλ, ν νπνίνο ππνγξάθεηαη απφ ην/ηνπο Γξακκαηέα/είο, ηνλ/ηνπο 

Πξφεδξν/νπο θαη ηα κέιε ηεο/ησλ Δπηηξνπήο/σλ,  αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο – Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο 

(www.hcg.gr), θαζψο θαη ζην θηίξην ηνπ Αξρεγείνπ ηνπ Λ.-ΔΛ.ΑΚΣ. 

 

3. Γηα ηνλ ηόπν θαη ην ρξόλν δηεμαγσγήο ησλ δηαδηθαζηώλ ηεο παξαγξάθνπ 1, νη ππνςήθηνη ελεκεξώλνληαη κε δηθή ηνπο 

επζύλε.  

ρεηηθή αλαθνίλσζε αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο – Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο (www.hcg.gr), θαζψο θαη ζην 

θηίξην ηνπ Αξρεγείνπ ηνπ Λ.-ΔΛ.ΑΚΣ. 

Οη  ππνςήθηνη πξνζεξρφκελνη ζε θάζε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζα πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο ππνρξεσηηθά ην Γειηίν 

ηαπηφηεηάο ηνπο. ζνη δελ θέξνπλ δειηίν ηαπηφηεηαο δελ ζα γίλνληαη δεθηνί θαη δελ ζα ηνπο επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζηνπο ρψξνπο 

δηεμαγσγήο ησλ δηαδηθαζηψλ, εθηφο αλ πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηεο Αζηπλνκηθήο Αξρήο κε ζθξαγηζκέλε θσηνγξαθία, φπνπ ζα 

αλαγξάθεηαη φηη έρνπλ θαηαζέζεη ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έθδνζε δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο, ή δηαβαηήξην ή λαπηηθφ 

θπιιάδην ή άδεηα νδήγεζεο, εθφζνλ απηά θέξνπλ ζρεηηθή θσηνγξαθία. 

 

4. Ζ πςνκέηξεζε δηελεξγείηαη απφ ηξηκειή Δπηηξνπή Αμησκαηηθψλ Λ..- ΔΛ.ΑΚΣ., εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο (01) ζα είλαη Αμησκαηηθφο 

Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. εηδηθφηεηαο Τγεηνλνκηθνχ (Ηαηξφο),  ε νπνία νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ. 
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Ζ Δπηηξνπή ζπληάζζεη Πξαθηηθφ ζην νπνίν επηζπλάπηεη Πίλαθα κε ηνπο ππνςεθίνπο πνπ παξνπζηάζζεθαλ θαη δηαζέηνπλ ηα 

νξηζζέληα αλά θχιν ειάρηζηα φξηα χςνπο κε ην κεηξεζέλ χςνο απηψλ θαζψο θαη Πίλαθα κε ηνπο ππνςήθηνπο νη νπνίνη δελ 

παξνπζηάζζεθαλ γηα πςνκέηξεζε ή δελ ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή δελ δηαζέηνπλ ηα νξηζζέληα αλά 

θχιν ειάρηζηα φξηα χςνπο κε ην κεηξεζέλ χςνο απηψλ.  

 ζνη δελ έρνπλ ην απαηηνχκελν ειάρηζην χςνο ή δελ παξνπζηαζζνχλ γηα πςνκέηξεζε ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ή δελ 

ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, απνθιείνληαη ηνπ δηαγσληζκνύ. Ηδηαίηεξε εμέηαζε ππνςεθίνπ απνθιείεηαη, 

πιελ ηεο πεξηπηψζεσο χπαξμεο απνδεδεηγκέλεο αλσηέξαο βίαο θαη κφλν εληφο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο δηεμαγσγήο ηεο 

δηαδηθαζίαο πςνκέηξεζεο.  

ε πεξίπησζε φπνπ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο πςνκέηξεζεο ππνςήθηνο επί ηφπνπ θαη ελψπηνλ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο 

Τςνκέηξεζεο πξνβάιεη αληίξξεζε επί ηνπ απνηειέζκαηνο, δηελεξγείηαη επαλέιεγρνο θαη ε Δπηηξνπή βεβαηψλεη εγγξάθσο φηη 

πξνέβε ζε ηξεηο (03) επαλεηιεκκέλεο κεηξήζεηο ζε δηαθνξεηηθά ρξνληθά ζεκεία, εληφο φκσο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηεο 

δηαδηθαζίαο πςνκέηξεζεο θαη φρη πέξαλ ηεο κίαο επηπιένλ εκέξαο απφ ηελ νινθιήξσζή ηεο, θαηά ηηο εξγάζηκεο ψξεο. Ζ ζρεηηθή 

βεβαίσζε ζπλππνγξάθεηαη θαη απφ ηνλ ππνςήθην ζηνλ νπνίν αθνξά. 

ρεηηθή αλαθνίλσζε αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο – Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο (www.hcg.gr) θαη ζην θηίξην ηνπ 

Αξρεγείνπ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.. 

Γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πξφβιεκα επί ηεο δηαδηθαζίαο θαη κφλν, αξκφδηνο είλαη ν Πξφεδξνο ηεο νηθείαο Δπηηξνπήο 

Τςνκέηξεζεο.  

 

5. ηε ζπλέρεηα νη ππνςήθηνη ππνβάιινληαη ζε ηαηξηθέο εμεηάζεηο θαη παξαπέκπνληαη ζηελ Αλσηάηε ηνπ Ναπηηθνχ Τγεηνλνκηθή 

Δπηηξνπή (ΑΝΤΔ), ε νπνία απνθαίλεηαη γηα ηελ πγεηνλνκηθή ηνπο θαηαιιειφηεηα. 

 

Οη ππνςήθηνη έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα πξνζθνκίζνπλ θαηά ηελ εκέξα παξνπζίαζεο ηνπο γηα ηαηξηθέο εμεηάζεηο, θαζώο 

θαη ελώπηνλ ηεο Α.Ν.Τ.Δ. όιεο ηηο αθόινπζεο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο:   

α. Γεληθή αίκαηνο, νπξία, ζάθραξν, θξεαηηλίλε, ηξαλζακηλάζεο θαη γεληθή νχξσλ κε γλσκάηεπζε ηαηξνχ.  

 

β. Αθηηλνγξαθία ζψξαθα FACE κε γλσκάηεπζε ηαηξνχ. 

 

γ. Ζιεθηξνθαξδηνγξάθεκα κε γλσκάηεπζε ηαηξνχ όπνπ λα αλαθέξεηαη όηη ν ππνςήθηνο  δύλαηαη λα ζπκκεηάζρεη ζε 

αζιεηηθέο δνθηκαζίεο. 

 

Οη εμεηάζεηο κπνξνχλ λα δηελεξγεζνχλ ζε Ννζειεπηηθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο Ν.Π.Γ.Γ. ή Ν.Π.Η.Γ. ή απφ ηδηψηε ηαηξφ ηεο ρψξαο, κε 

ηελ πξνυπφζεζε λα έρνπλ γίλεη εληόο ηξηκήλνπ πξν ηεο εκεξνκελίαο παξνπζίαζήο ηνπο γηα ηαηξηθέο εμεηάζεηο θαη λα είλαη 

λόκηκα επηθπξσκέλεο (θσηνγξαθία ππνςεθίνπ – εκεξνκελία – ζθξαγίδα ηαηξνχ). 

 

ΠΡΟΟΥΖ: Ζ κε πξνζθόκηζε ΟΛΧΝ ησλ παξαπάλσ εμεηάζεσλ απνηειεί αηηία απνθιεηζκνύ. 

 

Οη ππνςήθηνη πνπ ζα θξηζνχλ ΑΚΑΣΑΛΛΖΛΟΗ,  ή δελ ζα παξνπζηαζζνχλ γηα ηαηξηθέο εμεηάζεηο, ή ζηελ ΑΝΤΔ ζχκθσλα κε ην 

πξφγξακκα ή δελ ζπκκεηάζρνπλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ζηηο δηαδηθαζίεο απηέο, απνθιείνληαη ηνπ δηαγσληζκνύ. Ηδηαίηεξε 

εμέηαζε ππνςεθίνπ απνθιείεηαη, πιελ ηεο πεξηπηψζεσο χπαξμεο απνδεδεηγκέλεο αλσηέξαο βίαο θαη κφλν εληφο ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ. 

 

6. Ζ ηαηξηθή εμέηαζε ησλ ππνςεθίσλ Γνθίκσλ Τπαμησκαηηθψλ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. ελεξγείηαη ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 11/2014 (Α΄ 17) γηα 

ηελ θξίζε ηεο σκαηηθήο Ηθαλφηεηαο ππνςεθίσλ ησλ ρνιψλ ησλ Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ. Οη 

απνθάζεηο ηεο ΑΝΤΔ είλαη κε αλαζεσξήζηκεο (Ν.Γ. 1327/73). 

 

7. Αλαθνίλσζε κε ηα νλφκαηα φζσλ θξίλνληαη θαηάιιεινη απφ ηελ ΑΝΤΔ θαη θαινχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ επφκελε δηαδηθαζία 

αζιεηηθψλ δνθηκαζηψλ, αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο – Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο (www.hcg.gr) θαη ζην θηίξην 

ηνπ Αξρεγείνπ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. 

 

8. ζνη θιεζνχλ λα θαηαηαγνχλ ζηε .Γ.Τ.Λ.. πξέπεη λα ππνβάινπλ ππεχζπλε δήισζή ηνπο, ζηελ νπνία ζα δειψλνπλ φηη γηα λα 

θνηηήζνπλ ζηε ρνιή ζα ππνβιεζνχλ επηπιένλ ζε αλνζνινγηθέο εμεηάζεηο (π.ρ. Σεζη HIV, ηεζη HbsAg, ηεζη HCV, θ.ι.π.), θαζψο 

θαη ζε έιεγρν γηα ρξήζε απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ  ζα είλαη επψλπκα θαη ζα δηαζθαιίδνληαη 

απφιπηα σο πξνζσπηθά δεδνκέλα. ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο ζεηηθνχ δείγκαηνο ή απνηειέζκαηνο ζα αθνινπζνχληαη νη 

πξνβιεπφκελεο θαηά πεξίπησζε δηαδηθαζίεο.  

 

9. Οη ππνςήθηνη πνπ θξίλνληαη «Καηάιιεινη» απφ ηελ ΑΝΤΔ, ππνβάιινληαη ζε αζιεηηθέο δνθηκαζίεο ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο 

Αζιεηηθψλ Γνθηκαζηψλ, πνπ ζπγθξνηείηαη κε Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ, ζχκθσλα κε πξφγξακκα πνπ 

αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο – Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο (www.hcg.gr)  θαη ζην θηίξην ηνπ Αξρεγείνπ Λ..-

ΔΛ.ΑΚΣ..  

 

10. Οη ππνςήθηνη ππνβάιινληαη ζηηο θάησζη αζιεηηθέο δνθηκαζίεο: 
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α. ηελ ειεχζεξε θνιχκβεζε ζε απφζηαζε 50 κέηξσλ ζε ρξφλν δχν (02) ιεπηψλ (κία πξνζπάζεηα). ζνη δελ παξνπζηαζζνχλ 

ή θνιπκπήζνπλ ηελ απφζηαζε απηή ζε ρξφλν κεγαιχηεξν ή αδπλαηνχλ λα θνιπκπήζνπλ ή δελ ζπκκεηάζρνπλ γηα νπνηνλδήπνηε 

ιφγν, ζεσξνχληαη φηη απέηπραλ θαη απνθιείνληαη από ηνλ δηαγσληζκό.  

Ζ Δπηηξνπή κεηά ην πέξαο ηεο δνθηκαζίαο ηεο θνιχκβεζεο ζπληάζζεη ζρεηηθφ Πξαθηηθφ, ζην νπνίν επηζπλάπηεη Πίλαθα κε απηνχο 

πνπ επέηπραλ ζηελ θνιχκβεζε θαζψο θαη Πίλαθα κε ηνπο ππνςεθίνπο νη νπνίνη απέηπραλ αλαγξάθνληαο ηελ πιήξε αηηηνινγία.  

ρεηηθή αλαθνίλσζε αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο – Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο (www.hcg.gr)  θαη ζην θηίξην ηνπ 

Αξρεγείνπ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.. 

 

 β. Οη ππνςήθηνη πνπ επέηπραλ ζηελ θνιχκβεζε ππνβάιινληαη ζε φια ηα αθφινπζα αγσλίζκαηα θαη ππνρξενύληαη λα 

επηηύρνπλ ηα όξηα επίδνζεο θαη ζηα πέληε: 

 

(1)  Άικα ζε κήθνο κε θφξα 3,60 κέηξα (ηξεηο πξνζπάζεηεο). 

 

(2) Άικα ζε χςνο κε θφξα 1,00 κέηξν (ηξεηο πξνζπάζεηεο). 

 

(3) Γξφκνο 1000 κέηξσλ ζε ρξφλν 4 ιεπηψλ θαη 30 δεπηεξνιέπησλ (κία πξνζπάζεηα). 

 

(4) Γξφκνο 100 κέηξσλ ζε ρξφλν 17 δεπηεξνιέπησλ (κία πξνζπάζεηα). 

 

(5) Ρίςε ζθαίξαο (βάξνπο 7,260 θηιψλ) ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 4,40 κέηξσλ, σο κέζνο φξνο ηνπ αζξνίζκαηνο ηεο θαιχηεξεο 

επηκέξνπο επίδνζεο κε ην δεμί θαη ην αξηζηεξφ ρέξη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο γηα φινπο ηνπο ππνςήθηνπο (ηξεηο 

πξνζπάζεηεο). 

 

ζνη δελ παξνπζηαζζνχλ ή δελ ζπκκεηάζρνπλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζε φια ηα αγσλίζκαηα ησλ 

αζιεηηθψλ δνθηκαζηψλ, απνθιείνληαη ηνπ δηαγσληζκνύ.  

Ζ Δπηηξνπή κεηά ην πέξαο ησλ αγσληζκάησλ ζπληάζζεη ζρεηηθφ Πξαθηηθφ, ζην νπνίν επηζπλάπηεη Πίλαθα κε απηνχο πνπ επέηπραλ 

ζηα αγσλίζκαηα θαζψο θαη Πίλαθα κε ηνπο ππνςεθίνπο πνπ απέηπραλ αλαγξάθνληαο ηελ πιήξε αηηηνινγία.  

Αλαθνίλσζε κε ηα νλφκαηα φζσλ επηηχρνπλ ζηα αγσλίζκαηα αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο – Διιεληθήο 

Αθηνθπιαθήο (www.hcg.gr)  θαη ζην θηίξην ηνπ Αξρεγείνπ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. 

 

11. Ηδηαίηεξε εμέηαζε ππνςεθίνπ απνθιείεηαη. Δηδηθά ζε πεξίπησζε πνπ απνδεδεηγκέλα ζπληξέρεη ιφγνο αλσηέξαο βίαο ή πνπ 

δηαπηζησζεί πξφβιεκα πγείαο ππνςεθίνπ απφ επηηφπηα εμέηαζή ηνπ απφ ηνλ παξφληα ηαηξφ, πξηλ απφ ηελ δηεμαγσγή θάπνηνπ 

αγσλίζκαηνο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα αγσληζζεί ζε απηφ ζε λέα εκεξνκελία, εληφο φκσο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο είηε ηεο 

δνθηκαζίαο θνιχκβεζεο είηε ησλ αλσηέξσ αγσληζκάησλ αληίζηνηρα ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα. 

Τπνςήθηνο πνπ πξνζέξρεηαη λα ζπκκεηάζρεη ζηηο αζιεηηθέο δνθηκαζίεο αιιά παξνπζηάδεη εκθαλέζηαηα ζηνηρεία ζνβαξήο 

αζζέλεηαο ή θέξεη ζνβαξά ηξαχκαηα ή θαηάγκαηα ή επξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ηέηνηα (θχεζεο, θ.ι.π.), πνπ θαζηζηά ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ εληφο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ησλ αζιεηηθψλ δνθηκαζηψλ ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα, αδχλαηε θαη επηθίλδπλε γηα ηνλ ίδην, 

κεηά απφ επηηφπηα εμέηαζε απφ ηνλ παξφληα ηαηξφ απνθιείεηαη ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πξφβιεκα επί ηεο δηαδηθαζίαο θαη κφλν, αξκφδηνο είλαη ν Πξφεδξνο ηεο νηθείαο Δπηηξνπήο 

Αζιεηηθψλ Γνθηκαζηψλ. 

 

12. ηε ζπλέρεηα νη ππνςήθηνη πνπ επέηπραλ ζηα αγσλίζκαηα ππνβάιινληαη ζε θαηάιιειεο Φπρνηερληθέο δνθηκαζίεο απφ 

Δπηηξνπή αξκφδησλ Αμησκαηηθψλ πνπ νξίδνληαη κε Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ. Οη ππνςήθηνη ζα ππνβιεζνχλ 

ζε γξαπηή δνθηκαζία (TEST Πξνζσπηθφηεηαο) θαη πξνθνξηθή δνθηκαζία (ζπλέληεπμε) ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο. 

Με ηηο εμεηάζεηο απηέο εξεπλάηαη ε θξίζε, ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο κεηαβαιιφκελεο θαηαζηάζεηο θαη απαηηήζεηο, ε απηνθπξηαξρία, 

ε ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξφηεηα, ε ζθέςε, ε αληίιεςε θαη ε ελ γέλεη πξνζσπηθφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ. Ζ Δπηηξνπή ζπληάζζεη 

Πξαθηηθφ ζην νπνίν επηζπλάπηεη Πίλαθα κε ην απνηέιεζκα αλά ππνςήθην. Όπνηνο θξίλεηαη αθαηάιιεινο από ηηο ςπρνηερληθέο 

δνθηκαζίεο ή δελ παξνπζηάζζεθε ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα  ή δελ ζπκκεηείρε γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ζε απηέο, 

απνθιείεηαη από ην δηαγσληζκό.  Ηδηαίηεξε εμέηαζε ππνςεθίνπ απνθιείεηαη, πιελ ηεο πεξηπηψζεσο χπαξμεο απνδεδεηγκέλεο 

αλσηέξαο βίαο θαη κφλν εληφο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο Φπρνηερληθψλ δνθηκαζηψλ. Αλαθνίλσζε κε ηα 

νλφκαηα φζσλ παξνπζηαζζνχλ θαη επηηχρνπλ ζηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία, αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο – 

Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο(www.hcg.gr)   θαη ζην θηίξην ηνπ Αξρεγείνπ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. 

Γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πξφβιεκα επί ηεο δηαδηθαζίαο θαη κφλν, αξκφδηνο είλαη ν Πξφεδξνο ηεο νηθείαο Δπηηξνπήο 

Φπρνηερληθψλ Γνθηκαζηψλ.  

 

13. ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ παξφληνο ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ, ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ δελ 

αλέξρεηαη ζην δηπιάζην ηνπιάρηζηνλ ησλ πξνθεξπζζνκέλσλ ζέζεσλ, δχλαηαη λα θιεζεί εθ λένπ απφ ηνπο κε εηζέηη θιεζέληεο θαη 

θαηά ζεηξά επηηπρίαο αλά θαηεγνξία/εηδηθφηεηα, ζπκπιεξσκαηηθφο αξηζκφο ππνςεθίσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ζ΄ 

ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 

 

1. Οη ππνςήθηνη  πνπ επέηπραλ ζηηο Φπρνηερληθέο  δνθηκαζίεο, ππνβάιινληαη ζε γξαπηέο εμεηάζεηο, ζηα αθόινπζα καζήκαηα: 

 

 

ΠΣΤΥΗΟΤΥΟΗ Α.Δ.Η. 

(ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟΤ & 
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ) 

 
ΓΗΠΛΧΜΑΣΟΤΥΟΗ 

Α.Δ.Ν.  

 
ΠΛΟΗΑΡΥΟΗ 

 
ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ 

Α΄ ΚΟΗΝΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ 

  
ΔΛΛΖΝΗΚΑ- 
ΔΚΘΔΖ ΗΓΔΧΝ 

ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 

 
ΣΟΗΥΔΗΑ 
ΝΑΤΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ 
(ΗΓΗΧΣΗΚΟ- 
ΓΖΜΟΗΟ) 

ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 

 
ΗΣΟΡΗΑ 

ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 

 
Β΄ ΔΗΓΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ 

 
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ 

ΝΑΗ - - 

 
ΝΑΤΣΗΛΗΑ 

- ΝΑΗ - 

 
ΜΖΥΑΝΔ 
ΔΧΣΔΡΗΚΖ 
ΚΑΤΖ (ΜΔΚ) 

- - ΝΑΗ 

 

2. Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ ζπγθξνηείηαη κε Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ ηνπιάρηζηνλ 

ηξηκειήο Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ - Καηάηαμεο απνηεινύκελε από Αμησκαηηθνύο Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.. ηελ ίδηα Απόθαζε νξίδνληαη 

αλά εμεηαδόκελν κάζεκα ηνπιάρηζηνλ δύν (02) Αμησκαηηθνί Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. σο εμεηαζηέο θαη ηνπιάρηζηνλ έλαο (01) 

Αμησκαηηθόο Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. σο αλαβαζκνινγεηήο.  

 

3. Ζ εμεηαζηέα θαηά κάζεκα ύιε θαζνξίδεηαη σο αθνινύζσο: 

α. Έθζεζε Ηδεώλ: 

Αλάπηπμε νξηζκέλνπ ζέκαηνο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο γεληθήο κφξθσζεο ηνπ ππνςεθίνπ θαη ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ πξνο δηαηχπσζε.  
 

β. ηνηρεία Ναπηηθνύ Γηθαίνπ: 
(1) Ηδησηηθφ Ναπηηθφ Γίθαην: Πινία θαη πινηνθηεζία. πκπινηνθηεζία. Πινίαξρνο. Πιήξσκα. Ναχισζε. Τπνζήθε πινίσλ. Ναπηηθά 

πξνλφκηα. Κνηλέο αβαξίεο θαη ζπλεηζθνξέο.  
(2) Γεκφζην Ναπηηθφ Γίθαην: Έλλνηα πινίνπ θαη βνεζεηηθνχ λαππεγήκαηνο άξζξα 3-4 ΚΓΝΓ. Αλαγλψξηζε πινίνπ σο Διιεληθνχ 

άξζξν 5 ΚΓΝΓ. Γηθαηψκαηα πινίσλ ππφ ειιεληθή ζεκαία άξζξν 11 ΚΓΝΓ. 
Γηαγξαθή πινίνπ εθ ηνπ Νενινγίνπ άξζξν 18 ΚΓΝΓ. Ναπηηιηαθά Έγγξαθα πινίσλ άξζξν 46 θαη επφκ. ΚΓΝΓ. Δμνπζία θαη 
θαζήθνληα ηνπ Πινηάξρνπ άξζξα 104-129 ΚΓΝΓ. Αζηπλνκία ιηκέλσλ θαη παξαιίσλ άξζξα 136-137 ΚΓΝΓ. 

γ. Ηζηνξία ηνπ Νεόηεξνπ θαη ηνπ ύγρξνλνπ Κόζκνπ (Γ΄ ηάμε ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ): 
(1) Ζ ΔΤΡΧΠΖ ΚΑΗ Ο ΚΟΜΟ ΣΟΝ 19

Ο
  ΑΗΧΝΑ (1815-1871):Σν πλέδξην Δηξήλεο ηεο Βηέλλεο (1814-1815).  Σα εζληθά θαη 

θηιειεχζεξα θηλήκαηα ζηελ Δπξψπε. Ζ Διιεληθή Δπαλάζηαζε ηνπ 1821- Έλα κήλπκα ειεπζεξίαο γηα ηελ Δπξψπε. Σν ειιεληθφ 
θξάηνο θαη ε εμέιημή ηνπ (1830-1881). Ζ Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε.  
(2) ΑΠΟ ΣΟΝ 19

Ο
  ΣΟΝ 20

Ο
  ΑΗΧΝΑ (1871-1914):Ζ αθκή ηεο επξσπατθήο απνηθηνθξαηίαο. Πξνζπάζεηεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ 

ηεο Διιάδαο. Οη Βαιθαληθνί Πφιεκνη (1912-1913).  
(3) Ο Α΄ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΔΜΟ ΚΑΗ ΟΗ ΑΜΔΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΟΤ 
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(4) Ζ ΔΤΡΧΠΖ ΚΑΗ Ο ΚΟΜΟ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ ΜΔΟΠΟΛΔΜΟΤ: Ζ δεθαεηία 1920-1930. Δζσηεξηθέο εμειίμεηο ζηελ 

Διιάδα (1923-1930). Ζ δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε θαη νη ζπλέπεηέο ηεο. Ζ Διιάδα θαηά ηελ θξίζηκε δεθαεηία 1930-1940.  
(5) Ο Β΄ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΔΜΟ  

δ. Γηνηθεηηθό Γίθαην: 

Έλλνηα θαη πεξηερφκελν ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Σν ζηνηρείν ηεο δξάζεο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. Οξηζκφο, αληηθείκελν θαη πεγέο 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ. Έλλνηα ηεο Πνιηηείαο Γηθαίνπ. ξηα ησλ ελεξγεηψλ ηεο Γηνίθεζεο. ξηα Ννκνζεηηθήο Δμνπζηνδφηεζεο. 
χζηεκα Απνθέληξσζεο θαη Απηνδηνίθεζεο. Έλλνηα θαη δηαθξίζεηο ησλ Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ. 

Κεληξηθά θαη Πεξηθεξεηαθά ξγαλα Γηνίθεζεο. Έλλνηα θαη ζεκαζία ηεο Γηνηθεηηθήο Πξάμεο. Παξαγσγή (έθδνζε) ηεο Γηνηθεηηθήο 
πξάμεο θαη ε Γηνηθεηηθή Γηαδηθαζία. Αλάθιεζε ησλ Γηνηθεηηθψλ πξάμεσλ. Ζ Γηνηθεηηθή Γξάζε θαη ε θαη‟ απηήο έλλνκε πξνζηαζία. 
Αξκνδηφηεηεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο. Αξκνδηφηεηεο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ.  

ε. Ναπηηιία: 

(1) ΒΑΗΚΔ ΓΝΧΔΗ-ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 

Ναπζηπινΐα, Οξηζκνί ζηε Γε, Γεσγξαθηθέο πληεηαγκέλεο, Καηεπζχλζεηο: αιεζήο Βνξξάο-καγλεηηθφο Βνξξάο θαη Βνξξάο ππμίδαο-
αληίζηνηρεο πνξείεο, Απφιπηεο θαη ζρεηηθέο δηνπηεχζεηο, Μεηαηξνπή ζρεηηθψλ δηνπηεχζεσλ ζε απφιπηεο θαη αληίζηξνθα, 
Απφζηαζε, Καηεγνξίεο πινχ. 
(2) ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΔ ΔΚΓΟΔΗ 

Φαξνδείθηεο θαη ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνπλ, Πινεγνί (PILOTS) θαη ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνπλ, Υάξηεο 
θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνπλ ζηνλ ηίηιν, ζην πεξηζψξην θαη αιινχ. 
(3) ΟΠΣΗΚΑ ΚΑΗ ΖΥΖΣΗΚΑ ΒΟΖΘΖΜΑΣΑ ΝΑΤΣΗΛΗΑ 

 θνπφο, Φάξνη - είδε θάξσλ - ραξαθηεξηζηηθά -ηνκείο,  Οξηζκνί  ηεο  εκβέιεηαο ησλ θάξσλ - παξάγνληεο πνπ  επεξεάδνπλ  ηελ  
εκβέιεηα  θαη  ηελ  εκθάληζε  ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θάξσλ, Τπνινγηζκφο ηεο εκβέιεηαο θάξνπ κε δηάθνξεο 
θαηαζηάζεηο νξαηφηεηαο, Φαξφπινηα, εκαληήξεο-ηχπνη ζεκαληήξσλ-Αιεψξηα, Αμηνπηζηία  πισηψλ  κέζσλ  ζήκαλζεο, Ζρεηηθά 
 ζήκαηα-παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ  εκβέιεηά  ηνπο - Αμηνπηζηία, Γεληθά  πεξί  ζπζηεκάησλ  ζήκαλζεο-βαζηθέο αξ-
ρέο πνπ ηα δηέπνπλ, χζηεκα IALA. 
(4) ΑΚΣΟΠΛΟΨΑ 

Γεληθά, Αλαγλψξηζε, Γξακκέο ζέζεσο, Αληηζηνηρία, Δπζπγξάκκηζε, Απφζηαζε, ηίγκαηα πγρξφλσλ δηνπηεχζεσλ-
επζπγξακκίζεσλ-απνζηάζεσλ, Παξάιιαμε, Αζθάιεηα  πινχ,  Έιεγρνο Ππμίδσλ, Πινχο κε ξεχκα, Πινπο κε νκίριε. 
 

ζη. Μεραλέο Δζσηεξηθήο Καύζεο (ΜΔΚ): 

(1)ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΧΝ:  

Δμαξηήκαηα θαη κεραληζκνί ηεηξαρξφλνπ θαη δηρξφλνπ κεραλήο. θειεηνί βάζεσο θαη θπιίλδξσλ, θαηαζθεπή - έιεγρνο απηψλ. 
πλδέηεο θαη επίδξαζε ηεο πξνέθηαζεο ζηελ ηειηθή θαηαπφλεζε ηνπ ζθειεηνχ. Πψκαηα. Βαιβίδεο. Υηηψληα. Καηαπνλήζεηο. 
Μέζνδνη απνθπγήο ζξαχζεσλ. Φζνξά. Μέηξεζε θαη δσή ρηησλίσλ. Έιεγρνο επζπγξάκκηζεο. Κάκςε ζηξνθαινθφξνπ θαη κέζνδνη 
κέηξεζεο. εηξά θαχζεο. 
(2) ΤΣΖΜΑΣΑ ΡΟΧΝ:  

Γίθηπα θαη εμνπιηζκφο απηψλ. Σερλνινγία ςχμεο . Γηαβξψζεηο θαη αληηκεηψπηζε PH θαη DH λεξνχ. Έιεγρνο ζεξκνθξαζηψλ θαη 
εμαεξηζκνχ. Δπεμεξγαζία, πξνζέξκαλζε, πξφζζεηα θαπζίκσλ. Έλλνηα ησλ αληηζηάζεσλ ξνήο ζηνπο νρεηνχο εηζαγσγήο θαη 
εμαγσγήο θαη επίδξαζε ζηε ιεηηνπξγία ησλ κεραλψλ. ηγαζηήξεο-νηθνλνκεηήξεο. 
(3) ΚΑΤΖ ΚΑΤΗΜΟΤ-΄ΔΓΥΤΖ-ΜΖΥΑΝΗΜΟΗ ΔΓΥΤΔΧ:  

Δηζαγσγή, ηξφπνη επίηεπμεο ηέιεηαο θαχζεο. Θάιακνη θαχζεσο, επίδξαζε απηψλ ζηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία. Σερλνινγία, 
ζπζηήκαηα, εγρπηήξεο, αλσκαιίεο θαη αληηκεηψπηζε. Σχπνη αληιηψλ, ιεηηνπξγία, επηζεψξεζε, ξχζκηζε. Ρπζκηζηέο ππεξηαρχλζεσο. 
(4) ΑΡΧΖ -ΤΠΔΡΠΛΖΡΧΖ:  

Σερλνινγία ζάξσζεο θαη ππεξπιήξσζεο. Υξεζηκνπνίεζε πίεζεο ζάξσζεο. πζηήκαηα ξνήο. Αληιίεο, βαζκφο απφδνζεο. 
Τπεξπιήξσζε 4 θαη 2 ρξφλσλ. Γηαγξάκκαηα. Πιενλεθηήκαηα θαη πεξηνξηζκνί ππεξπιήξσζεο. 
(5) ΔΚΚΗΝΖΖ - ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ - ΈΛΔΓΥΟ:  

Έιεγρνο θαη πξνεηνηκαζία. Γίθηπα, ζπζηήκαηα θαη κέζα δηεπθφιπλζεο. πζηήκαηα αλαζηξνθήο. 
(6) ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΡΟΧΣΖΡΗΧΝ ΜΖΥΑΝΧΝ:  

Γεληθέο αξρέο θαη εμνπιηζκφο πξνσζηεξίνπ εγθαηαζηάζεσο ΜΔΚ. Μεηάδνζε θίλεζεο πξνο ηνλ έιηθα. Δίδε ζπλδέζκσλ, κεησηήξεο. 
ξγαλα ειέγρνπ, αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο. Χζηηθφο ηξηβέαο-Διηθνθφξνη άμνλεο-Έιηθεο- Aθξνπξπκλαία έδξαλα. 
(7) ΑΝΧΜΑΛΗΔ - ΒΛΑΒΔ - ΑΗΣΗΑ - ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ - ΔΠΗΘΔΧΡΖΔΗ:  

Καηά ηελ εθθίλεζε: ην ζχζηεκα αέξα εθθίλεζεο θαη θαπζίκνπ. Αλσκαιίεο θαχζεσο, θηχπνη ζηνλ θχιηλδξν, πηψζε θαη αζηάζεηα 
ζηξνθψλ, δηαθνπή ιεηηνπξγίαο, εμαλζξαθψκαηα. Θεξκάλζεηο εκβφισλ, πσκάησλ, ηξηβέσλ, ζσιήλσλ αέξνο εθθίλεζεο, βιάβεο 
εμαξηεκάησλ απηψλ θαη ησλ βαιβίδσλ. 
ην ζχζηεκα ιίπαλζεο:  
Υακειή πίεζε, πςειέο ζεξκνθξαζίεο, κε θαλνληθή ιίπαλζε θπιίλδξνπ, απμεκέλε θαηαλάισζε ειαίνπ, ζπλέπεηεο-αληηκεηψπηζε. 
ην ζχζηεκα ςχμεο:  
Αχμεζε ζεξκνθξαζίαο ελφο ή φισλ ησλ θπιίλδξσλ, δηαθχκαλζε ζηάζκεο δνρείνπ δηαζηνιήο δηαξξνή ςπγείνπ θιπ. 
Έθξεμε ζηξνθαινζαιάκνπ, ππξθατά ζαξψζεσο, ζπζθεπέο εληνπηζκνχ, κέηξα απνθπγήο. Ζκεξήζηεο εξγαζίεο. ηξέςε κεραλήο. 
Πεξηνδηθέο επηζεσξήζεηο. Μεηξήζεηο, φξηα θζνξάο θαη αληηθαηάζηαζεο. 
Δπηζεσξήζεηο θαηά LLOYD, ζπληήξεζε καθξάο δηαξθείαο. 
 

4. Οη ππνςήθηνη θαινχληαη γηα εμέηαζε ζηα παξαπάλσ καζήκαηα. Σν πξόγξακκα ησλ γξαπηώλ εμεηάζεσλ πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη ηηο εκέξεο, ηηο ώξεο θαη ηνλ ηόπν εμέηαζεο ησλ καζεκάησλ ζα αλαθνηλσζεί ζηνπο ππνςεθίνπο κε 

ζρεηηθή θαηαρώξηζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Λ..– ΔΛ.ΑΚΣ. (www.hcg.gr), θαζώο θαη κε αλάξηεζε ζην θηίξην ηνπ Αξρεγείνπ 

ηνπ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. Δίλαη δπλαηή ε εμέηαζε ζε πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο καζήκαηα ζε κία εκέξα. 
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5. Ζ βαζκνινγία θάζε καζήκαηνο νξίδεηαη από  κεδέλ (0) έσο εθαηό (100). Τπνςήθηνο πνπ δελ ζα ζπγθεληξώζεη ζπλνιηθό 

βαζκό ηνπιάρηζηνλ δηαθόζηα (200), σο άζξνηζκα ησλ βαζκνινγηώλ όισλ ησλ καζεκάησλ, ζεσξείηαη απνηπρώλ θαη 

απνθιείεηαη ηνπ δηαγσληζκνύ.  

Οκνίσο, απνηπρώλ ζεσξείηαη θαη απνθιείεηαη από ην δηαγσληζκό θαη ν ππνςήθηνο πνπ δελ ζα ππνβιεζεί ζε γξαπηέο εμεηάζεηο 

ζε φια ηα εμεηαδφκελα θαηά πεξίπησζε καζήκαηα, είηε ιφγσ απνπζίαο ηνπ ζε θάπνην εμ απηψλ, είηε ιφγσ απνθιεηζκνχ ηνπ γηα ηνπο 

ιφγνπο πνπ νξίδνληαη ζην ΚΔΦΑΛΑΗΟ Θ΄ ηεο παξνχζεο, είηε ιφγσ κε ζπκκεηνρήο ή ζπκκφξθσζήο ηνπ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο 

ελ ιφγσ δηαδηθαζίαο κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα.   

 

6. Κάζε κάζεκα βαζκνινγείηαη αλά ζέκα θαη αζξνηζηηθά. ε πεξίπησζε πνπ ζέκα απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξα εξσηήκαηα, θαζψο 

θαη ππνεξσηήκαηα, ηίζεηαη επηκέξνπο βαζκνινγία θαη ελ ζπλερεία αζξνηζηηθή. 

 

7. Κάζε γξαπηφ βαζκνινγείηαη απφ δχν εμεηαζηέο θαηά ηνλ ηξφπν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Ο βαζκφο ηνπ 

πξψηνπ εμεηαζηή θαιχπηεηαη απφ ηνλ ίδην, πξηλ ην γξαπηφ παξαδνζεί ζην δεχηεξν εμεηαζηή. ε αλάινγε ελέξγεηα πξνβαίλεη θαη ν 

δεχηεξνο πξηλ παξαδψζεη ηα γξαπηά ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Δμεηάζεσλ - Καηάηαμεο. Αλ κεηά ηελ απνζθξάγηζε ππάξρεη 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ αζξνηζηηθψλ βαζκνινγηψλ ησλ δχν εμεηαζηψλ κεγαιύηεξε ησλ είθνζη (20) κνλάδσλ, ηφηε κε κέξηκλα ηνπ 

Πξνέδξνπ θαιχπηνληαη νη βαζκνί ησλ εμεηαζηψλ θαη ην γξαπηφ παξαδίδεηαη ζηνλ αλαβαζκνινγεηή γηα εμέηαζε. Ο κέζνο φξνο ησλ 

αζξνηζηηθψλ βαζκνινγηψλ ησλ δχν εμεηαζηψλ εμάγεηαη κε πξνζέγγηζε εθαηνζηνχ θαη ζεκεηψλεηαη ζην γξαπηφ νινγξάθσο θαη 

αξηζκεηηθψο απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Δμεηάζεσλ - Καηάηαμεο. ηελ πεξίπησζε αλαβαζκνιόγεζεο, ν βαζκόο ηνπ 

αλαβαζκνινγεηή είλαη ν ηειηθόο. 

 

8. Μεηά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ κέζνπ φξνπ αζξνηζηηθψλ βαζκνινγηψλ ή ηνπ βαζκνχ αλαβαζκνιφγεζεο θαηά δνθίκην, γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ 

Πξνέδξνπ θαη ησλ Μειψλ ηεο Δπηηξνπήο Δμεηάζεσλ - Καηάηαμεο, ε αθαίξεζε ηνπ αδηαθαλνχο ράξηε, ηνπ επηθαιχκκαηνο ηνπ 

νλνκαηεπψλπκνπ ηνπ ππνςήθηνπ.  

 

9. Απφ ηα γξαπηά ε βαζκνινγία κεηαθέξεηαη ζε θνηλφ θαηά κάζεκα πίλαθα απφ ην Γξακκαηέα ηεο Δπηηξνπήο Δμεηάζεσλ - 

Καηάηαμεο. ηνλ πίλαθα ζεκεηψλεηαη ε αζξνηζηηθή βαζκνινγία θάζε εμεηαζηή, θαζψο θαη ν εμαγφκελνο κέζνο φξνο βαζκνινγίαο ή ν 

βαζκφο ηνπ αλαβαζκνινγεηή. Ο παξαπάλσ πίλαθαο ρξνλνινγείηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν, ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο 

Δμεηάζεσλ - Καηάηαμεο, ην Γξακκαηέα θαη ηνπο θαηά πεξίπησζε εμεηαζηέο. 

 

10. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ ε Δπηηξνπή ζπληάζζεη αιθαβεηηθό Πίλαθα Απνηειεζκάησλ ζηε δηαδηθαζία ησλ γξαπηώλ 

εμεηάζεσλ. ηνλ πίλαθα απηφ πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ην Γξακκαηέα ηεο, γξάθνληαη έλαληη ηνπ νλφκαηνο εθάζηνπ 

ππνςεθίνπ ε θαηεγνξία ηνπ (Πηπρηνχρνη Παλεπηζηεκηαθνχ Σνκέα Α.Δ.Η., Πηπρηνχρνη Σερλνινγηθνχ Σνκέα Α.Δ.Η., Πηπρηνχρνη Α.Δ.Ν./ 

Πινίαξρνη θαη Πηπρηνχρνη Α.Δ.Ν./ Μεραληθνί), ε ηπρφλ ππαγσγή ηνπ ζε επεξγεηηθέο δηαηάμεηο,  νη ηειηθνί βαζκνί θαηά κάζεκα, ην 

άζξνηζκά ηνπο, ν εμαγφκελνο κέζνο φξνο, θαζψο θαη ην γηλφκελφ ηνπ επί εθαηφ (100) ην νπνίν απνηειεί θαη ην απνηέιεζκα ηεο 

δηαδηθαζίαο γξαπηψλ εμεηάζεσλ. 

Οη ππνςήθηνη πνπ δε ιακβάλνπλ ηε βάζε ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 5 ηνπ παξφληνο ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ή εκπίπηνπλ ζε κία απφ ηηο 

αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο ηνπ ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 5 ηνπ παξφληνο ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ, απνηπγράλνπλ θαη έλαληη ηνπ νλφκαηφο ηνπο 

αληί ηνπ ηειηθνχ ζπλνιηθνχ βαζκνχ επίδνζήο ηνπο ζηηο εμεηάζεηο, αλαγξάθεηαη κε εξπζξά κειάλε ε έλδεημε „„ΑΠΔΣΤΥΔ‟‟, θαζψο θαη ν 

ιφγνο απνηπρίαο ηνπο θαη απνθιείνληαη ηνπ δηαγσληζκνχ. Γηα ηνπο ππνςήθηνπο πνπ ππάγνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ  ηξίηνπ εδαθίνπ 

ηεο παξ. 5 ηνπ παξφληνο ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ, ζηα αληίζηνηρα πεδία βαζκνινγίαο ηνπ/ ησλ καζήκαηνο/ καζεκάησλ αληί βαζκνινγίαο ηίζεηαη 

ε έλδεημε „‟ΓΔΝ ΠΡΟΖΛΘΔ’’ ή „‟ΜΖΓΔΝ (0)’’ αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε πεξίπησζε θαη αληί ηνπ ηειηθνχ ζπλνιηθνχ βαζκνχ επίδνζήο 

ηνπο ζηηο εμεηάζεηο, αλαγξάθεηαη κε εξπζξά κειάλε ε έλδεημε „„ΑΠΔΣΤΥΔ‟‟ θαη απνθιείνληαη ηνπ δηαγσληζκνύ.  

  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Θ΄ 

 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΡΑΠΣΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ 

 

1. Σα ζέκαηα ησλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ ησλ καζεκάησλ θαηαξηίδνληαη απφ ηνπο θαηά πεξίπησζε εμεηαζηέο, ιίγν πξηλ απφ 

ηελ έλαξμε ηεο εμέηαζεο θάζε καζήκαηνο ζε ηξηπιάζην ηνπιάρηζηνλ αξηζκφ απηψλ πνπ ζα δνζνχλ ζηνπο ππνςεθίνπο γηα αλάπηπμε, 

αξηζκνχληαη θαη ηνπνζεηνχληαη ζε θιεξσηίδα. Κάζε ζέκα δχλαηαη λα πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα απφ έλα εξσηήκαηα, θαζψο θαη 

ππνεξσηήκαηα, αλαγξάθνληαο επί ηνπ ζψκαηνο ηνπ θχιινπ ραξηηνχ πνπ αλαγξάθεηαη θάζε ζέκα, ηελ βαζκνινγία πνπ ιακβάλεη θάζε 

εξψηεκα ζπλνιηθά, θαζψο θαη ηελ επηκέξνπο βαζκνινγία πνπ ιακβάλνπλ ηα ππνεξσηήκαηά ηνπ.  

 

2. Ζ εμαγσγή ηνπ θιεξσζέληνο ζέκαηνο απφ ηελ θιεξσηίδα γίλεηαη απφ έλαλ ππνςήθην παξνπζία θαη ινηπψλ ππνςεθίσλ πνπ ηα 

δηαβάδεη κεγαιφθσλα θαη ηα παξαδίδεη ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Δμεηάζεσλ. Ο Πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο θαζψο θαη 

νη θαηά πεξίπησζε εμεηαζηέο, κνλνγξάθνπλ φια ηα θχιια ραξηηνχ ζηα νπνία ήηαλ γξακκέλα ηα ζέκαηα πνπ ηέζεθαλ ζηελ 

θιεξσηίδα. ην ζέκα πνπ θιεξψζεθε ηίζεηαη ζρεηηθή έλδεημε, πνπ επίζεο κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνπο θαηά πεξίπησζε 

εμεηαζηέο, θαη ππαγνξεχεηαη ζηνπο ππνςεθίνπο.  

 

3. Ζ εμέηαζε ησλ καζεκάησλ ζα γίλεη  κε αλάπηπμε θεηκέλνπ ή κε ηε κέζνδν εξσηήζεσλ πνιιαπιψλ επηινγψλ. Ο Πξφεδξνο ηεο 

Δπηηξνπήο θαζνξίδεη θαη αλαθνηλψλεη ζηνπο ππνςεθίνπο ηε βαζκνινγία πνπ αληηζηνηρεί ζηελ νξζή απάληεζε θάζε εξσηήκαηνο 
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θαζψο θαη ησλ ηπρφλ ππνεξσηεκάησλ, ακέζσο κεηά ηελ εθθψλεζε  απηψλ. ρεηηθή ελππφγξαθε θαηαρψξηζε απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο 

Δπηηξνπήο ηίζεηαη θαη επί ηνπ ζψκαηνο ηνπ θεηκέλνπ ηνπ θιεξσζέληνο ζέκαηνο. 

 

4. Τπνςήθηνη πνπ ζηεξνύληαη δειηίνπ ηαπηόηεηαο, δε γίλνληαη δεθηνί ζηηο εμεηάζεηο, εθηφο αλ πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηεο 

Αζηπλνκηθήο Αξρήο φηη έρνπλ θαηαζέζεη δηθαηνινγεηηθά γηα έθδνζε δειηίνπ ηαπηφηεηαο. Ζ βεβαίσζε ηεο Αζηπλνκηθήο Αξρήο πξέπεη λα 

θέξεη επηθπξσκέλε θσηνγξαθία. Αληί απηψλ κπνξεί λα πξνζθνκηζζεί δηαβαηήξην ή λαπηηθφ θπιιάδην ή άδεηα νδήγεζεο, εθφζνλ 

θέξνπλ ζρεηηθή θσηνγξαθία. Γελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο ησλ ππνςεθίσλ ζηελ αίζνπζα εμεηάζεσλ πξηλ δηαπηζησζεί ε ηαπηφηεηά ηνπο. 

 

5. Γηα ηηο γξαπηέο εμεηάζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη θχιια ράξηνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζθξαγίδα ηνπ Αξρεγείνπ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ., αδηαθαλή ράξηε 

γηα ηελ θάιπςε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ππνςεθίνπ θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ Πξνέδξνπ ή κέινπο ηεο Δπηηξνπήο Δμεηάζεσλ - Καηάηαμεο, 

θαηφπηλ εληνιήο ηνπ Πξνέδξνπ. 

 

6. Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θαζνξίδεη ζηελ αξρή θάζε εμέηαζεο ην ρξφλν κέζα ζηνλ νπνίν νη ππνςήθηνη πξέπεη λα αλαπηχμνπλ ηηο 

απαληήζεηο  θαη λα παξαδψζνπλ ηα γξαπηά ηνπο. Παξάηαζε ησλ εμεηάζεσλ, κπνξεί λα επηηξαπεί χζηεξα απφ απφθαζε ηεο 

Δπηηξνπήο, φρη φκσο πάλσ απφ κηζή ψξα θαηά κάζεκα. Ο εμεηαδόκελνο νθείιεη λα παξαδώζεη ην γξαπηό ηνπ εληόο ηεο σο 

άλσ πξνζεζκίαο αιιηώο κεδελίδεηαη. 

 

7. Οη ππνςήθηνη ππνρξενχληαη λα πξνζέξρνληαη εγθαίξσο ζηηο αίζνπζεο εμεηάζεσλ, λα θαηαιακβάλνπλ ηηο ζέζεηο πνπ ηνπο 

ππνδεηθλχνληαη θαη γεληθψο λα ππαθνχνπλ ζηηο ππνδείμεηο ησλ ππεπζχλσλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία δηεμαγσγήο 

ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ πξνζέιεπζε ησλ ππνςεθίσλ πξέπεη λα γίλεηαη λσξίηεξα από ηελ ώξα έλαξμεο ηεο εμέηαζεο θάζε 

καζήκαηνο. 

 

8. Τπνςήθηνο πνπ δελ πξνζέξρεηαη ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο θαη ρξφλνπο πνπ θαζνξίδνληαη κε αλαθνηλψζεηο γηα λα 

κεηάζρεη ζηηο γξαπηέο εμεηάζεηο γηα νπνηαδήπνηε αηηία (αθφκε θαη γηα ιφγνπο αζζελείαο), απνθιείεηαη ηεο πεξαηηέξσ 

δηαδηθαζίαο ησλ εμεηάζεσλ, ζηνπο ζρεηηθνχο δε Πίλαθεο αληί βαζκνινγίαο ζην νηθείν κάζεκα, ηίζεηαη ε έλδεημε ‘’ΓΔΝ 

ΠΡΟΖΛΘΔ’’.  Βξαδχηεξε πξνζέιεπζε ππνςεθίσλ απνθιείεη απηνχο απφ ηελ πξνβιεπφκελε εμέηαζε, εθηφο εάλ θαηά ηελ θξίζε ηεο 

Δπηηξνπήο απηή είλαη δηθαηνινγεκέλε θαη δελ παξαβιάπηεηαη ε νκαιή δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ, ζε θακηά φκσο πεξίπησζε κεηά ηελ 

θιήξσζε ησλ ζεκάησλ. 

Ηδηαίηεξε εμέηαζε ή δνθηκαζία ππνςεθίνπ, απνθιείεηαη. 

 

9. Έθαζηνο ππνςήθηνο ππνρξενύηαη λα έρεη ηα αλαγθαία γηα γξαθή είδε θαη ην ζηπιό πνπ ρξεζηκνπνηεί λα είλαη δηαξθείαο 

θαη κπιε ή καύξνπ ρξώκαηνο. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ.  

 

10. Γελ επηηξέπεηαη ζε θαλέλα άηνκν λα εηζέξρεηαη ζηελ αίζνπζα εμεηάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο ησλ καζεκάησλ, κε 

εμαίξεζε ηνπο εθηεινχληεο ππεξεζία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ. 

 

11. Γελ επηηξέπεηαη ζηνπο ππνςεθίνπο λα επεμεξγάδνληαη ηα ζέκαηα ζε άιιν ραξηί δηάθνξν εθείλνπ πνπ ηνπο παξέρεηαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή. Δξγαζία πνπ έρεη γξαθεί ζε άιιν ραξηί δελ ιακβάλεηαη ππόςε. 

 

12. Κάζε ππνςήθηνο πνπ εμέξρεηαη απφ ηελ αίζνπζα ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ην γξαπηφ ηνπ. Τπνςήθηνη πνπ δελ παξαδίδνπλ 

γξαπηφ ή ρξεζηκνπνηνχλ βνεζήκαηα άιια, πιελ απηψλ πνπ έρνπλ εηδηθψο ηπρφλ επηηξαπεί, ή ζεκεηψζεηο,  ή ππνςήθηνη πνπ 

αιιεινβνεζνχληαη ή επηζέηνπλ ζην γξαπηφ ηνπο ζεκεία αλαγλψξηζεο ή ππνγξάθνπλ ην γξαπηφ ηνπο ή δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο 

ππνδείμεηο ή νδεγίεο ησλ επηηεξεηψλ ή δηαηαξάζζνπλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηελ ηάμε ή ρξεζηκνπνηνχλ κέζα επηθνηλσλίαο κε ην 

εθηφο ηεο αίζνπζαο πεξηβάιινλ ή δνιηεχνληαη γεληθψο ηελ εμέηαζε, απνβάιινληαη από ηελ αίζνπζα, ζην νηθείν κάζεκα 

βαζκνινγνύληαη κε ‘’ΜΖΓΔΝ (0)’’ θαη απνθιείνληαη από ην δηαγσληζκό, χζηεξα απφ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δμεηάζεσλ - 

Καηάηαμεο, αθνχ πξνεγνπκέλσο θιεζνχλ ελψπηνλ ηεο πξνθνξηθψο ζε άκεζε αθξφαζε. Ζ απφθαζε ζπληάζζεηαη εγγξάθσο θαη 

ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν, ην Γξακκαηέα θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο, γλσζηνπνηείηαη άκεζα ζηνλ ππνςήθην, ηεο νπνίαο 

ιακβάλεη γλψζε ελππνγξάθσο, θαη ελ ζπλερεία ζεσξείηαη απφ ηνλ Αξρεγφ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ..    

 

13. Γελ επηηξέπεηαη ε έμνδνο ππνςεθίνπ απφ ηελ αίζνπζα ησλ εμεηάζεσλ πξηλ απφ ηελ παξέιεπζε κηζήο ψξαο απφ ηελ έλαξμε ηεο 

εμέηαζεο θάζε καζήκαηνο.  

 

14. Γελ επηηξέπεηαη παξακνλή ππνςεθίνπ ζηελ αίζνπζα εμεηάζεσλ κεηά ηε ζθξάγηζε ηνπ γξαπηνχ, ή ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο 

ηεο εμέηαζεο.  

 

15. Καηά ηελ παξάδνζε ηνπ γξαπηνχ γίλεηαη έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο ηνπ ππνςεθίνπ, επηθφιιεζε ηνπ αδηαθαλή ράξηε θαη 

αθχξσζε κε γξακκέο πνπ ζχξνληαη ρηαζηί ηνπ ρψξνπ ηνπ ράξηνπ πνπ δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί. 

 

 16. Μεηά ην πέξαο ηεο εμέηαζεο θάζε καζήκαηνο ηα γξαπηά δνθίκηα κνλνγξάθνληαη απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο θαη εθφζνλ δελ 

ππάξρεη δπλαηφηεηα άκεζνπ ειέγρνπ θαη βαζκνιφγεζεο ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ ζηελ αίζνπζα εμεηάζεσλ, απηά ζθξαγίδνληαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή εληφο θαθέισλ παξνπζία φισλ ησλ κειψλ ηεο θαη ηνπ Πξνέδξνπ, ν νπνίνο αλαιακβάλεη ηε θχιαμε ηνπο πξνζσπηθά κέρξη 
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ηελ απνζθξάγηζή ηνπο, ε νπνία δηελεξγείηαη παξνπζία ηεο Δπηηξνπήο θαη ησλ εμεηαζηψλ φηαλ ζπλέιζνπλ γηα έιεγρν θαη 

βαζκνιφγεζε ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ. 

 

17. Μεηά απφ θάζε εμέηαζε θαζψο θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο δηφξζσζεο ησλ δνθηκίσλ θαη εμαγσγήο 

απνηειεζκάησλ, ε Δπηηξνπή ζπληάζζεη ζρεηηθά Πξαθηηθά. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η΄ 

ΠΗΝΑΚΔ ΔΠΗΣΤΥΟΝΣΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΛΑΥΟΝΣΧΝ  

 

1. Οη Πίλαθεο Δπηηπρφλησλ θαη Δπηιαρφλησλ θαηαξηίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ - Καηάηαμεο, ιακβάλνληαο ππφςε γηα θάζε 

ππνςήθην ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο κνξηνδφηεζεο ηνπ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ Σ΄ πνιιαπιαζηαδφκελν επί 70%, θαζψο θαη ην 

απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο γξαπηψλ εμεηάζεσλ ηνπ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ Ζ΄ πνιιαπιαζηαδφκελν επί  30% , ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.3079/02, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 

2. Δηδηθφηεξα, ε Δπηηξνπή θαηαξηίδεη ηέζζεξηο (04)  Πίλαθεο  Δπηηπρίαο, έλαλ γηα θάζε θαηεγνξία ππνςεθίσλ (Πηπρηνύρνη 

Παλεπηζηεκηαθνύ Σνκέα Α.Δ.Η., Πηπρηνύρνη Σερλνινγηθνύ Σνκέα Α.Δ.Η., Πηπρηνύρνη Α.Δ.Ν./ Πινίαξρνη θαη Πηπρηνύρνη Α.Δ.Ν./ 

Μεραληθνί), φπνπ ζα πεξηιακβάλνληαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά νη ζπγθεληξψζαληεο ην κεγαιχηεξν άζξνηζκα απνηειέζκαηνο 

δηαδηθαζηψλ κνξηνδφηεζεο θαη γξαπηψλ εμεηάζεσλ, φπσο ζα πξνζδηνξηζζεί κεηά ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπο κε ζπληειεζηή 70% θαη 

30% αληίζηνηρα. Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Πίλαθα Δπηηπρόλησλ ιακβάλνληαη από ηνπο Πίλαθεο Δπηηπρίαο ηνπ πξνεγνύκελνπ 

εδαθίνπ, θαηά ζεηξά θαη θαηά ην πξνβιεπόκελν γηα ηελ θάζε θαηεγνξία πνζνζηό, νη ζπγθεληξώζαληεο ην κεγαιύηεξν 

άζξνηζκα, ηεξνπκέλσλ θαη ησλ πνζνζηώλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3079/2002, όπσο ηζρύεη, θαη ζε αξηζκό πνπ 

θαιύπηνληαη νη πξνθεξπζζόκελεο πξνο θάιπςε νξγαληθέο ζέζεηο. Αθνινύζσο ζπληάζζεηαη ν Πίλαθαο Δπηιαρόλησλ.  

 

3. Οη Πίλαθεο Δπηηπρφλησλ θαη Δπηιαρφλησλ ππνγξάθνληαη απφ ην Γξακκαηέα, ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο, ζεσξνχληαη 

απφ ηνλ Αξρεγφ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. θαη αλαγξάθνπλ ζηελ πξψηε ζηήιε ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ππνςεθίνπ θαη ζηηο επφκελεο ηελ 

θαηεγνξία ηνπ, ηελ ζεηξά επηηπρίαο ηνπ ζηελ θαηεγνξία φπνπ ζπκκεηέρεη, θαζψο θαη ηελ ηπρφλ ππαγσγή ηνπ ζε επεξγεηηθή δηάηαμε, 

ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θαηαιακβάλεη ζέζε ζηνλ νηθείν Πίλαθα Δπηηπρφλησλ θάλνληαο ρξήζε ηνπ επεξγεηήκαηφο ηνπ. 

ε ίζα αζξνίζκαηα ηειηθήο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο πξνεγείηαη ν ππνςήθηνο πνπ ιακβάλεη ηε κεγαιχηεξε βαζκνινγία ζην κάζεκα ηεο 

Έθζεζεο Ηδεψλ. Δάλ πξνθχςεη θαη λέα ηζνβαζκία επηιέγεηαη ν ππνςήθηνο πνπ έρεη κεγαιχηεξε ειηθία, ζχκθσλα κε ηελ εκεξνκελία 

γέλλεζήο ηνπ θαη ζε πεξίπησζε ηαχηηζεο δηελεξγείηαη θιήξσζε απφ ηελ Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ - Καηάηαμεο ελψπηνλ ησλ 

ηζνβαζκνχλησλ ππνςεθίσλ. 

 

4. Οη αλσηέξσ Πίλαθεο Δπηηπρφλησλ θαη Δπηιαρφλησλ αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Λ.– ΔΛ.ΑΚΣ(www.hcg.gr) θαη ζην θηίξην ηνπ 

Αξρεγείνπ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.. 

Καηά ησλ Πηλάθσλ απηώλ επηηξέπεηαη ε άζθεζε ελζηάζεσο κε θαηάζεζή ηεο ή κε απνζηνιή ζπζηεκέλεο επηζηνιήο 

απεπζείαο ζην ΑΔΠ (παξ. 2 άξζξ. 2 λ. 3812/09), κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εκεξώλ, πνπ αξρίδεη απφ ηελ 

επφκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηνπο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο – Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο. Δπηπιένλ ε πξνζεζκία απηή 

νξίδεηαη θαη αλαθέξεηαη ξεηψο ηφζν ζηελ νηθεία θαηαρψξηζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο – Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο 

(www.hcg.gr), φζν θαη ζηε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ αλαξηάηαη ζην θηίξην ηνπ Αξρεγείνπ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. 

 

Ζ έλζηαζε επηηξέπεηαη γηα ιόγνπο λνκηκόηεηαο θαη όρη γηα ηελ βαζκνινγία θαη ηελ νπζηαζηηθή εθηίκεζε ησλ πξαγκάησλ θαη 

πξέπεη λα πεξηέρεη ζπγθεθξηκέλνπο ιόγνπο αθπξόηεηαο θαηά ζπγθεθξηκέλεο πξάμεσο ή παξαιείςεσο. 

 

ηελ έλζηαζε επηζπλάπηεηαη θαη παξάβνιν πελήληα (50) επξώ άιισο ε έλζηαζε δελ ιακβάλεηαη ππόςε.  

 

Σν ΑΔΠ εμεηάδεη ηηο ππνβιεζείζεο ελζηάζεηο, απνθαίλεηαη επ‟ απηψλ θαη ελεκεξώλεηαη ν εληζηάκελνο κε δηθή ηνπ επζύλε, είηε 

απφ ην ΑΔΠ είηε απφ ην Αξρεγείν Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ..  

 

5. Ζ Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ - Καηάηαμεο πξνβαίλεη αλ απαηηείηαη ζηηο αλαγθαίεο δηνξζψζεηο, ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ζηελ 

απφθαζε ηνπ ΑΔΠ θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαξηίδεη ηνπο ηειηθνύο Πίλαθεο Δπηηπρόλησλ θαη Δπηιαρόλησλ, νη νπνίνη ππνγξάθνληαη 

απφ ην Γξακκαηέα, ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο, ζεσξνχληαη απφ ηνλ Αξρεγφ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ., δηαβηβάδνληαη ζηελ 

αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Αξρεγείνπ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ., αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Λ..– ΔΛ.ΑΚΣ (www.hcg.gr) θαη ζην θηίξην 

ηνπ Αξρεγείνπ Λ.-ΔΛ.ΑΚΣ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΑ΄ 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΔΠΗΣΤΥΟΝΣΧΝ  

 

1.  Καηφπηλ ηεο έθδνζεο ζρεηηθήο απφθαζεο θαηαλνκήο ηνπ Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο (θαη‟ εθαξκνγή ηεο παξ. 5 άξζξν 11 ηνπ λ. 3833/2010 θαη ηεο παξ. 21 άξζξν έλαην ηνπ λ. 4057/2012), πξνσζείηαη 

απφθαζε ηνπ Αξρεγνχ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. γηα ηελ θαηάηαμε ζηε ρνιή Γνθίκσλ Τπαμησκαηηθψλ Λ.. ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηνλ ηειηθφ  

Πίλαθα Δπηηπρφλησλ. 

 

2. Οη ππνςήθηνη νη νπνίνη ζα θιεζνχλ λα θαηαηαρζνχλ, εηδνπνηνχληαη µε πξνζσπηθά ηειεγξαθήκαηα γηα ηνλ ηφπν θαη ηελ 

εκεξνκελία παξνπζίαζεο θαζψο θαη γηα ηα επηπιένλ δηθαηνινγεηηθά πνπ νθείινπλ λα πξνζθνµίζνπλ απηνπξνζψπσο ζηελ 

αξµφδηα Γηεχζπλζε πξηλ ηελ εµεξνµελία θαηάηαμήο ηνπο, ηα νπνία είλαη ηα αθφινπζα:  

α. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο Δηζαγγειηθήο Αξρήο ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπ ππνςήθηνπ φηη δελ δηψθεηαη σο θπγφπνηλνο, θπγφδηθνο 

πνπ λα έρεη εθδνζεί ηξεηο (3) κήλεο ην πνιχ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο. Οη ππεξεηνχληεο ήδε ζην Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ., 

πξνζθνκίδνπλ επηπιένλ αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ ηεο Δηζαγγειίαο ηνπ Ναπηνδηθείνπ ζην νπνίν ππάγεηαη ηνπηθά ε Τπεξεζία 

ζηελ νπνία ππεξεηνχλ.  

β. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8  ηνπ Ν. 1599/86, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 3 παξ. 3 ηνπ Ν. 2690/99, ζηελ 

νπνία νη ππνςήθηνη δειψλνπλ φηη δελ δηψθνληαη σο θπγφπνηλνη, θπγφδηθνη θαη απφ άιιε εθηφο ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπο 

Δηζαγγειηθή Αξρή ηεο Υψξαο θαη νχηε έρνπλ παξαπεκθζεί ζε δίθε γηα ηα πξνβιεπφκελα ζην ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄ αδηθήκαηα. Οη 

ππεξεηνχληεο ήδε ζην ψκα, δειψλνπλ επηπιένλ φηη δελ δηψθνληαη σο θπγφπνηλνη, θπγφδηθνη θαη απφ άιιε εθηφο ηνπ 

ηφπνπ ππεξεζίαο ηνπο Δηζαγγειία ησλ Ναπηνδηθείσλ ηεο Υψξαο. 

γ. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 3 παξ. 3 ηνπ Ν. 2690/1999, ζηελ νπνία νη 

ππνςήθηνη δειψλνπλ φηη γηα λα θνηηήζνπλ ζηε ρνιή ζα ππνβιεζνχλ επηπιένλ ζε αλνζνινγηθέο εμεηάζεηο (π.ρ. Σεζη HIV, 

ηεζη HbsAg, ηεζη HCV, θ.ι.π.), θαζψο θαη ζε έιεγρν γηα ρξήζε απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ. 

 

Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί κεηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο πξνθήξπμεο ηνπ 

δηαγσληζκνύ θαη λα είλαη λνκίκσο ραξηνζεκαζκέλα.  

Πηζηνπνηεηηθφ ηξαηνινγηθήο θαηάζηαζεο, θαζψο θαη Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ Γηθαζηηθήο ρξήζεο (πξψελ πνηληθνχ κεηξψνπ 

ηχπνπ Α΄) πνπ λα θαιχπηεη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Γ΄ ηεο παξνχζεο, αλαδεηνχληαη απηεπάγγειηα απφ ηελ αξκφδηα 

Γηεχζπλζε ηνπ Αξρεγείνπ ηνπ Λ.-ΔΛ.ΑΚΣ. 

 

3. Γηα ηελ θάιπςε ησλ θελψλ ζέζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ πξηλ απφ ηελ θαηάηαμε ησλ επηηπρφλησλ ζηε ρνιή, ιφγσ ππνβνιήο 

γξαπηήο παξαίηεζεο, αδηθαηνιφγεηεο κε παξνπζίαζεο επηηπρφλησλ θαηά ην πξψην δεθαήκεξν απφ ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία 

θαηάηαμεο ή έιιεηςεο θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ έζησ θαη ελφο πξνζφληνο επηηπρφληνο, θαινχληαη λα θαηαηαγνχλ νη 

επηιαρφληεο ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο, ζχκθσλα κε ηε ζεηξά επηηπρίαο ηνπο, αθνχ πξνεγνπκέλσο, κε απφθαζε ηνπ Αξρεγνχ 

Λ.-ΔΛ.ΑΚΣ δηαγξαθνχλ φζνη παξαηηήζεθαλ ή δελ παξνπζηάζηεθαλ αδηθαηνιφγεηα θαη φζνη δελ θαηείραλ φια ηα λφκηκα πξνζφληα 

εηζαγσγήο ζηε ρνιή. Γηα ηελ θάιπςε ησλ θελψλ ζέζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ κεηά ηελ θαηάηαμε ησλ επηηπρφλησλ ζηε ρνιή,  ιφγσ 

ππνβνιήο γξαπηήο παξαίηεζεο θαηαηαγέλησλ, δηαπίζησζεο έιιεηςεο έζησ θαη ελφο πξνζφληνο θαηαηαγέληνο ή απφιπζεο δνθίκνπ 

γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν απφ ηε ρνιή, θαινχληαη, εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ησλ καζεκάησλ, λα 

θαηαηαγνχλ νη επηιαρφληεο ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο, ζχκθσλα κε ηε ζεηξά επηηπρίαο ηνπο, αθνχ πξνεγνπκέλσο, κε απφθαζε 

ηνπ Αξρεγνχ Λ.-ΔΛ.ΑΚΣ δηαγξαθνχλ φζνη παξαηηήζεθαλ, έπαπζαλ λα έρνπλ ηα λφκηκα πξνζφληα ή απνιχζεθαλ απφ ηε ρνιή.  

 

4. Σνλίδεηαη φηη, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.3079/2002, φπσο ηζρχεη, απαγνξεχεηαη ζηνπο ιεηηνπξγνχο ή ππαιιήινπο 

έκκηζζνπο θαη άκηζζνπο, πνιηηηθνχο θαη ζηξαηησηηθνχο ή κηζζσηνχο πνπ απαζρνινχληαη ζην Γεκφζην, ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, ηα Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο ή επηρνξεγνχληαη ηαθηηθψο 

απφ θξαηηθνχο πφξνπο θαηά 50% ηνπιάρηζηνλ ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο θαη άζρεηα απφ ηε θχζε ηεο ζρέζεψο πνπ ηνπο 

ζπλδέεη κε ην Γεκφζην, ηνπο Ο.Σ.Α. ή ην λνκηθφ πξφζσπν, λα δηνξηζζνχλ ή πξνζιεθζνχλ θαη ζε δεχηεξε ζέζε ή απαζρφιεζε ζην 

δεκφζην ηνκέα απηφ, ηφζν ζηελ εκεδαπή φζν θαη ζηελ αιινδαπή.  

Ζ παξάβαζε ηεο ζεζπηδνκέλεο κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 1256/82 απαγνξεύζεσο δηώθεηαη 

απηεπάγγειηα ή θαηόπηλ θαηαγγειίαο νπνηνπδήπνηε πνιίηε θαη ηηκσξείηαη πνηληθά ζαλ παξάβαζε θαζήθνληνο κε πνηλή 

θπιαθίζεσο ηνπιάρηζηνλ ελόο έηνπο θαη πεηζαξρηθά. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΒ΄  

ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

 

1. Πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ, ειέγρνληαη σο πξνο ηε 

γλεζηφηεηά ηνπο απφ ηνπιάρηζηνλ ηξηκειή Δπηηξνπή Αμησκαηηθψλ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. ε νπνία ζπγθξνηείηαη κε Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ. ην ελ ιφγσ πνζνζηφ πεξηιακβάλεηαη θαη ην ζχλνιν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ φζσλ ππνςεθίσλ Γνθίκσλ 

Τπαμησκαηηθψλ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. θαηαηαρζνχλ.  

Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ ππνςεθίσλ, πιελ ησλ εηζαγνκέλσλ ζηε ρνιή, θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηα νπνία δηελεξγήζεθε 

έιεγρνο γλεζηφηεηαο, δηαηεξνχληαη ζην αξρείν ηεο Τπεξεζίαο γηα ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) κήλεο θαη κεηά θαηαζηξέθνληαη, 
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ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά γηα ηελ εθθαζάξηζε αξρείσλ, εθηφο αλ ππάξρεη εθθξεκήο ζρεηηθή δίθε. Δπηζηξνθή 

δηθαηνινγεηηθψλ γίλεηαη θαηφπηλ ππνβνιήο αίηεζεο ηνπ ππνςεθίνπ, πξηλ ηελ παξέιεπζε ηνπ 12κήλνπ, πξνο ηελ αξκφδηα 

Γηεχζπλζε ηνπ Αξρεγείνπ ηνπ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. γηα πξσηφηππνπο ηίηινπο ζπνπδψλ. 

 

2. Σα γξαπηά δνθίκηα φισλ ησλ ππνςεθίσλ Γνθίκσλ Τπαμησκαηηθψλ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. δηαηεξνχληαη ζην αξρείν ηεο Τπεξεζίαο γηα 

ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) κήλεο θαη κεηά θαηαζηξέθνληαη, εθηφο αλ ππάξρεη εθθξεκήο ζρεηηθή δίθε. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη 

εθθξεκήο ζρεηηθή δίθε, ηα γξαπηά δνθίκηα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηή δελ θαηαζηξέθνληαη θαη θπιάζζνληαη απφ ηε Γηεχζπλζε 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Αξρεγείνπ Λ-ΔΛΑΚΣ. 

Ζ θαηαζηξνθή ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ γίλεηαη απφ Σξηκειή Δπηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Ναπηηιίαο θαη 

Αηγαίνπ θαη απνηειείηαη απφ έλα ζηέιερνο Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. ηεο Δπηηξνπήο Δμεηάζεσλ - Καηάηαμεο ηνπ νηθείνπ δηαγσληζκνχ θαη δχν 

ηειέρε Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. ηεο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο ηνπ Αξρεγείνπ Λ-ΔΛΑΚΣ. Χο ηφπνο θαηαζηξνθήο ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ 

νξίδνληαη ηα Γξαθεία ηεο παξαπάλσ Γηεχζπλζεο θαη σο ηξφπνο θαηαζηξνθήο απηψλ, ην θαηάιιειν κεράλεκα θαηαζηξνθήο 

εγγξάθσλ. ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο ζπληάζζεηαη αλαιπηηθφ πξαθηηθφ ην νπνίν ππνβάιιεηαη πξνο ζεψξεζε ζηνλ Αξρεγφ Λ.-

ΔΛ.ΑΚΣ.  

 

3. Μεηά ηελ απνθνίηεζε απφ ηε ρνιή Γνθίκσλ Τπαμησκαηηθψλ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. θαη πξηλ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο, νη νλνκαζζέληεο 

Κειεπζηέο Λ.. πξνέιεπζεο Παλεπηζηεκηαθνχ Σνκέα Α.Δ.Η. θαη Σερλνινγηθνχ Σνκέα Α.Δ.Η., ζα θνηηήζνπλ ζην ρνιείν Κπβεξλεηψλ 

Πεξηπνιηθψλ θαθψλ (.ΚΤ.ΠΔΡ..) εθφζνλ ππεξεζηαθέο αλάγθεο ην επηβάιινπλ. 

 

4. Σν πξνζσπηθφ ηνπ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.3865/10 (Α΄120), φπσο ηζρχεη, εμαθνινπζεί λα έρεη σο 

θχξην θνξέα αζθάιηζεο ην Γεκφζην, σο θνξέα επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ην Μεηνρηθφ Σακείν Ναπηηθνχ [Π.Γ. 21/31 Οθησβξίνπ 1932 

(Α΄387)] θαη ζπκκεηέρεη ζην Σακείν Αξσγήο Ληκεληθνχ ψκαηνο- Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο [Β.Γ. 160/1970 (Α΄44)].  

 

5. Δηδηθφηεξα, νη θαηαηαζζφκελνη ζηηο παξαγσγηθέο ζρνιέο ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο-Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο απφ 1.1.2011 θαη κεηά, 

νη νπνίνη, πξηλ ηελ θαηάηαμή ηνπο ζε απηέο, είραλ αζθαιηζηεί ζηνλ Σνκέα χληαμεο Μεραληθψλ θαη Δξγνιεπηψλ Έξγσλ 

(Σ..Μ.Δ.Γ.Δ.) θαη ζηνλ ηνκέα χληαμεο θαη Αζθάιηζεο Τγεηνλνκηθψλ (Σ..Α.Τ.) ηνπ Δ.Σ.Α.Α., αζθαιίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 

6. Οη επδνθίκσο απνθνηηήζαληεο απφ ηε ρνιή νλνκάδνληαη Κειεπζηέο Λ.. θαη αλαιακβάλνπλ ππνρξέσζε πεληαεηνχο παξακνλήο 

ζην Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. απφ ηελ εκεξνκελία νλνκαζίαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο ζηε ρνιή νη Γφθηµνη Τπαμησµαηηθνί Λ-ΔΛ.ΑΚΣ. 

αµείβνληαη ζχµθσλα µε ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε δηαηάμεηο. 

 

7. πνπ ζηελ παξνχζα αλαθέξεηαη ΑΔΝ, ελλνείηαη θαη ΑΓΔΝ.  

 

8. Σα ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ Α΄ θαη Β΄ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 

 

9. Ζ παξνχζα πξνθήξπμε λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (Σεχρνο Πξνθεξχμεσλ Α..Δ.Π.) θαη λα θαηαρσξεζεί 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Λ..– ΔΛ.ΑΚΣ (www.hcg.gr). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δπηζπλάπηνληαη:                                                                                

1. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ (ζ. 06). 

2. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ (ζ. 03). 

3. Τπφδεηγκα Αίηεζεο (ζ. 03). 

4. Βεβαίσζε ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ- επηβεβαίσζε  

 κεραλνγξαθηθήο θαηαρψξηζεο ζηνηρείσλ (ζ. 01) 

 

Ο Αρτηγός 

 

 

Αντιναύαρτος Λ.Σ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. 
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ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ  

 

 

Η. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

1. ΤΝΑ/Α.Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ./Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΧΝ ΥΔΔΧΝ (γηα δεκνζίεπζε ζηα Μ.Μ.Δ. θαη ζηνλ Σχπν) 

2. ΤΝΑ/Α.Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ./ΓΗΠΛΔΠ (γηα αλάξηεζε ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Αξρεγείνπ www.hcg.gr ) 

3. Κ.Λ/Υ-Λ/Υ-Τ/Υ (γηα ελεκέξσζε ελδηαθεξνκέλσλ) 

4. Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (ΑΔΠ) 

 

ΗΗ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

1. Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο/Γηεχζπλζε Πξνζιήςεσλ 

2. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ/ Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο 

3. Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

4. Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο  

5. ΓΔΔΘΑ/Γ΄ Κιάδνο /ΓΔΚΠ/ Τπεξεζίεο ηξαηνχ- Ναπηηθνχ – Αεξνπνξίαο 

6. ΓΔΝ/ΓΝΔ,ΝΝΑ, ΝΝΠ,ΑΝΤΔ 

7. ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ Τ.Ν.Α. 

8. ΥΟΛΖ Λ/Φ 

9. ΚΔΦ/Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. 

10. ΠΟΔΠΛ 

11. ΠΔΑΛ 

 

ΗΗΗ. ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 

1. Γξ. θ. Τπνπξγνχ (π.η.α.) 

2. Γξ. θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα (π.η.α.) 

3. Γξ. θ. Αξρεγνχ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. 

4. Γξ. θ. Α΄ Τπαξρεγνχ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. 

5. Γξ. θ. Β΄ Τπαξρεγνχ Λ..- ΔΛ.ΑΚΣ. 

6. Γξ. θ.θ. Γηεπζπληψλ Κιάδσλ  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 

 

ΣΗΣΛΟΗ  ΓΛΧΟΜΑΘΔΗΑ - ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΗΞΖ 

Α) ΑΓΓΛΗΚΑ 
 

Ζ γλψζε  ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιχ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2) απνδεηθλχεηαη κε βάζε ην άξζξν 1 π.δ 146/2007 

«Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ π.δ 50/2001 Καζνξηζκφο πξνζφλησλ δηνξηζκνχ ζε ζέζεηο θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα φπσο 
απηφ ηζρχεη» (ΦΔΚ 185/3.8.2007/η.Α‟), ζε ζπλδπαζκφ κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 1 π.δ. 116/2006 
«Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ π.δ. 50/2001…….» (ΦΔΚ 115/9.6.2006/η.Α‟», σο εμήο: 

 

 

α) Με Κπαηικό Πιζηοποιηηικό γλυζζομάθειαρ ανηίζηοισος επιπέδος ηος ν.2740/1999, όπυρ ανηικαηαζηάθηκε με ηην παπ.19 
ηος άπθπος 13 ηος ν.3149/2003. 
     ή 

 
β) με πιζηοποιηηικά ανηίζηοισος επιπέδος ηυν πανεπιζηημίυν CAMBRIDGE ή MICHIGAN  

 
             ή 
 

γ) με  πιζηοποιηηικά ανηίζηοισος επιπέδος άλλυν θοπέυν (πανεπιζηημίυν ή μη) ανεξάπηηηα από ηη νομική ηοςρ μοπθή, 
εθόζον  είναι πιζηοποιημένοι ή αναγνυπιζμένοι από ηην απμόδια απσή ηηρ οικείαρ σώπαρ για να διενεπγούν εξεηάζειρ και 
να σοπηγούν πιζηοποιηηικά γνώζηρ ηηρ αγγλικήρ γλώζζαρ ζηο ανηίζηοισο επίπεδο. Εάν δεν ςπάπσει θοπέαρ πιζηοποίηζηρ 
ή αναγνώπιζηρ ζηην οικεία σώπα, απαιηείηαι βεβαίυζη ηος απμόδιος Υποςπγείος ή ηηρ Ππεζβείαρ  ηηρ σώπαρ ζηην Ελλάδα 
όηι ηα πιζηοποιηηικά πος σοπηγούνηαι από ηοςρ παπαπάνυ θοπείρ ζε ηπίηοςρ, οι οποίοι δεν έσοςν υρ μηηπική γλώζζα ηην 
Αγγλική , είναι αποδεκηά ζε δημόζιερ ςπηπεζίερ ηηρ αςηήρ σώπαρ υρ έγκςπα αποδεικηικά γνώζηρ ηηρ Αγγλικήρ γλώζζαρ 
ζηο ανηίζηοισο επίπεδο. Ωρ οικεία σώπα νοείηαι η σώπα ζηην οποία η μηηπική ή επίζημη γλώζζα είναι η Αγγλική  
 

Βάζεη ησλ αλσηέξσ θαζψο θαη ησλ κέρξη ζήκεξα πξνζθνκηζζέλησλ ζην ΑΔΠ, απφ ηνπο νηθείνπο θνξείο, βεβαησηηθψλ 
εγγξάθσλ γίλνληαη δεθηά, πέξαλ ηνπ Κξαηηθνχ Πηζηνπνηεηηθνχ γισζζνκάζεηαο, ηα εμήο πηζηνπνηεηηθά: 
 
 
 
(α) Άξηζηε γλώζε (Γ2/C2) : 

 
 • CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ   CAMBRIDGE.  
   

• BULATS English Language Test, βαζκνινγία 90-100, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ CAMBRIDGE. 
 
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) απφ ην University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia κε βαζκνινγία απφ 7,5 
θαη άλσ . 

  
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH ηνπ Παλεπηζηεκίνπ   MICHIGAN.   
 
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- ηνπ EDEXCEL, ή PEARSON TEST OF 
ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- ηνπ EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE 
IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C2) 

 
• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL  ηνπ TRINITY 
COLLEGE LONDON.  
 
• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- θαη 
CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (πλππνβάιινληαη  
αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο άξηζηεο γλψζεο) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-
MASTERY- θαη CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (πλππνβάιινληαη  
αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο άξηζηεο γλψζεο). 
 
•  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 (Δλφηεηεο: Reading, Writing, Listening, Speaking, κε βαζκφ «Distinction” ή “Credit”).  
 

 
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2). 

ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΖΜΑ ΣΖ ΑΡΗΘΜ. ΦΑΚ. 
221.10-2/2014/ΑΡΗΘΜ. ΥΔΓ. 5508/23-05-2014 
Πξνθήξπμεο Γηαγσληζκνύ Καηάηαμεο 
Γνθίκσλ Τπαμησκαηηθώλ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. 

(αλδξώλ - γπλαηθώλ) έηνπο 2014 
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•   ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2). 
 
•  Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP) : CEF C2. 
 
• Test of Interactive English, C2 Level. 
 
• NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2). 
 
 
(β) Πνιύ θαιή γλώζε (Γ1/C1) : 

 
 •  CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ CAMBRIDGE. 
 

•   BULATS English Language Test, βαζκνινγία 75-89, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ CAMBRIDGE. 
 
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) απφ ην University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia κε βαζκνινγία απφ 6 
έσο 7. 
  
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) απφ ην University of Cambridge Local Examinations 
Syndicate (UCLES). 

    
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- ηνπ EDEXCEL ή PEARSON TEST OF 
ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- ηνπ EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 2 CERTIFICATE IN 
ESOL INTERNATIONAL(CEF C1). 

 
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III ηνπ TRINITY COLLEGE LONDON.  
 
• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening)  - EXPERT- θαη 
CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT- (πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά 
γηα ηελ απφδεημε ηεο πνιχ θαιήο γλψζεο) ή  CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- θαη 
CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - (πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά γηα ηελ 
απφδεημε ηεο πνιχ θαιήο γλψζεο). 
 
• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) ηνπ HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΖ- 
USA) θαη ηεο ΔΛΛΖΝΟΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΔΝΧΔΧ. 
 
• ΣΔST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαζκνινγία απφ 785 έσο 900 ηνπ 
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 (Δλφηεηεο: Reading, Writing, Listening, Speaking, ζε πεξίπησζε πνπ ε κία  εθ ησλ 
ελνηήησλ είλαη κε βαζκφ “Pass”).  
 

•  PEARSON LCCI EFB  LEVEL 3 (Δλφηεηεο: Reading, Writing, Listening, Speaking, κε βαζκφ «Distinction” ή “Credit”).  
 
 
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2  (Common European Framework equivalent level C1). 
 
•  ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1). 
 
• Test of Interactive English, C1 +  Level. 
 
• Test of Interactive English, C1 Level. 
 
• NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1). 
 
 

(γ) Καιή γλώζε (Β2) :  

 • FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ   CAMBRIDGE. 
 

• BULATS English Language Test, βαζκνινγία 60-74, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ CAMBRIDGE. 
 

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) απφ ην University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia κε βαζκνινγία απφ 4,5  
έσο 5,5. 
  
•BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) απφ ην University of Cambridge Local Examinations 
Syndicate (UCLES). 
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• (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY   IN  ENGLISH  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ MICHIGAN. 
 
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- ηνπ EDEXCEL ή PEARSON 
TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION- ηνπ EDEXCEL ή EDEXCEL 
LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2). 
 
•CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II ηνπ TRINITY COLLEGE LONDON. 
 
• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -
COMMUNICATOR- θαη CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -
COMMUNICATOR- (πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο θαιήο γλψζεο) ή  CITY & GUILDS 
CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - θαη CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 
INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR  - (πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο  θαιήο 
γλψζεο). 
 
•TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαζκνινγία απφ 505 έσο 780 ηνπ 
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 (Δλφηεηεο: Reading, Writing, Listening, Speaking, ζε πεξίπησζε πνπ ε κία  εθ ησλ 
ελνηήησλ είλαη κε βαζκφ “Pass”).  
 
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Δλφηεηεο: Reading, Writing, Listening, Speaking, κε βαζκφ «Distinction” ή “Credit. 

 
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2). 
 
• ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2). 
 
•  Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC) : CEF B2. 
 
• Test of Interactive English, B2 + Level. 
 
• Test of Interactive English, B2 Level. 
 
• NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2). 

 
 
Πηζηνπνηεηηθά άιια, πιελ ησλ αλσηέξσ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνύλ γηα ηελ απόδεημε ηεο γλώζεο  ηεο 
αγγιηθήο γιώζζαο πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από:  

 
(i)  βεβαίσζε ηνπ  θνξέα πνπ ην εμέδσζε (κε εκεξνκελία κεηαγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο έθδνζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ), 

φηη ηφζν ν θνξέαο φζν θαη ην ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο είλαη πηζηνπνηεκέλα απφ ηελ αξκφδηα πξνο 
ηνχην εζληθή αξρή  
 

               ή  
 

(ii) βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ Τπνπξγείνπ ή ηεο Πξεζβείαο ηεο ρψξαο ζηελ Διιάδα (ζε πεξίπησζε κε ππάξμεσο θνξέα 

πηζηνπνίεζεο ή αλαγλψξηζεο), φηη ην πξνζθνκηδφκελν πηζηνπνηεηηθφ είλαη απνδεθηφ ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο ηεο νηθείαο 
ρψξαο σο έγθπξν απνδεηθηηθφ γλψζεο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο ζε αληίζηνηρν επίπεδν. 
 
 

Β) ΓΑΛΛΗΚΑ 

 
  Ζ γλψζε ηεο Γαιιηθήο γιψζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιχ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2)  απνδεηθλχεηαη, σο εμήο:  

 
(α) Άξηζηε γλώζε (Γ2/C2) : 

 
• Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ηνπ λ.2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε  κε ηελ παξ.19 ηνπ 
άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 
 
• Γίπισκα ALLIANCE FRANCAISE.   
 
• Πηζηνπνηεηηθφ D.A.L.F. – ΟPTION  LETTRES ή  DALF C2. 
 
• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέρξη ην 1999 ν ηίηινο ηνπ δηπιψκαηνο 

ήηαλ: DIPLOME D‟ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II). 
   
• DIPLOME SUPERIEUR D‟ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE). 
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   • Certificat de competences linguistiques ηνπ Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),        Departement de 
francais, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ληέγεο – Δπίπεδν C2 
  
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεχεο.  
 
 
 (β) Πνιύ θαιή γλώζε (Γ1/C1) : 

 
•Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1 ηνπ λ. 2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 
13 ηνπ λ.3149/2003. 
 
•  DIPLOME D‟ „ETUDES SUPERIEURES (DES) (ρνξεγείην κέρξη ην 1996). 
  
• DELF 2

ND
 DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή  DALF C1. 

  
• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I). 
 
• Certificat de competences linguistiques ηνπ Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),    Departement de francais, 
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ληέγεο – Δπίπεδν C1 
 
 • CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPERATIONNEL  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεχεο.   
 
 

(γ) Καιή γλώζε (Β2) :  

•Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ λ.2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε  κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 

13 ηνπ λ.3149/2003. 

•  DELF 1ER  DEGRΔ  (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2. 

• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE  (ην νπνίν ρνξεγείην κέρξη ην 1996).  

 • CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2. 

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

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ληέγεο – Δπίπεδν Β2 

 • CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεχεο. 

 
εκείσζε:  Γηα ηα πηζηνπνηεηηθά παιαηνηέξσλ εηψλ ηα νπνία δελ αλαγξάθνληαη ζην παξφλ, απαηηείηαη βεβαίσζε, από ηνλ 
νηθείν θνξέα (Γαιιηθό Ηλζηηηνύην Αζελώλ-Τπεξεζία Δμεηάζεσλ), γηα ην επίπεδν ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ . 

 
 

       Γ)  ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ 

 
Ζ γλψζε ηεο Γεξκαληθήο γιψζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιχ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2)  απνδεηθλχεηαη, σο εμήο:  

 
(α) Άξηζηε γλώζε (Γ2/C2) : 

 
• Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ηνπ λ.2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 

13 ηνπ λ.3149/2003. 
 
• Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (Δλφηεηεο: Lesen, Hören,  
   Schreiben, Sprechen) ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Goethe. 
 

 Πηζηνπνηεηηθφ  GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), ηνπ Παλεπηζηεκίνπ  Ludwig-Maximilian ηνπ 
Μνλάρνπ θαη ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Goethe (κέρξη 31-12-2011) 

  
• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), ηνπ Παλεπηζηεκίνπ  Ludwig-Maximilian ηνπ Μνλάρνπ θαη ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ Goethe (κέρξη 31-12-2011) 
 
• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Goethe (κέρξη 31-12-2011) 
 
•  ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεχεο.   
 
 
(β) Πνιύ θαιή γλώζε (Γ1/C1) : 
 

•Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1 ηνπ λ. 2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 
13 ηνπ λ.3149/2003. 
 
•  GOETHE – ZERTIFIKAT C1 ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Goethe. 
 
• ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (κέρξη ηνλ Μάην 2007) ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Goethe. 
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• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Goethe. 
 
• ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH. 
 
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεχεο.  
 
 

(γ) Καιή γλώζε (Β2) :  

•Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ λ.2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε  κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 

13 ηνπ λ.3149/2003. 

 

• GOETHE – ZERTIFIKAT B2 ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Goethe. 

 

• ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Goethe. 

 

• ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) B2 MITTELSTUFE DEUTSCH. 

  

  •ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεχεο.  

 
 

  Γ) ΗΣΑΛΗΚΑ 
 
  Ζ γλψζε ηεο Ηηαιηθήο γιψζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιχ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2)  απνδεηθλχεηαη, σο εμήο:  
 

(α) Άξηζηε γλώζε (Γ2/C2) : 

 
• Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ηνπ λ.2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 
13 ηνπ λ.3149/2003. 
 
•  DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA. 
   
• DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA . 
  
• DIPLOMA DI TRADUTTORE  ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE. 
 
 •CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Πεξνχληδηα. 
   
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεχεο. 
 
• Πηζηνπνίεζε P.L.I.D.A. C2 ή  P.L.I.D.A. D (έσο ην 2003) 
  
 
(β) Πνιύ θαιή γλώζε (Γ1/C1) : 
 

•Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1 ηνπ λ. 2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 
13 ηνπ λ.3149/2003. 
 
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA ( ηνπ Ηηαιηθνχ Μνξθσηηθνχ Ηλζηηηνχηνπ Αζήλαο). 
  
•DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA (ηνπ Ηηαιηθνχ Μνξθσηηθνχ Ηλζηηηνχηνπ Θεζζαινλίθεο). 
 
• CERTIFICAΣO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Πεξνχληδηα. 
   
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεχεο. 
  
• Πηζηνπνίεζε   P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έσο ην 2003) . 

 

(γ) Καιή γλώζε (Β2) :  

•Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ λ.2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 

13 ηνπ λ.3149/2003. 

•CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Πεξνχληδηα. 

• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (ηνπ Ηηαιηθνχ Μνξθσηηθνχ Ηλζηηηνχηνπ Θεζζαινλίθεο). 

• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεχεο.  

• Πηζηνπνίεζε P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έσο ην 2003).   
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Δ)  ΗΠΑΝΗΚΑ 

 
Ζ γλψζε ηεο Ηζπαληθήο γιψζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιχ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2)  απνδεηθλχεηαη, σο εμήο:  

 
(α) Άξηζηε γλώζε (Γ2/C2) : 

 
• Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ηνπ λ.2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 19 ηνπ 
άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3149/2003. 
  
• DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL. 
  
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR) (Ministry of Education). 
  
• CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (Ministry of Education).  
 
 
(β) Πνιύ θαιή γλώζε (Γ1/C1) : 

 
•Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1 ηνπ λ. 2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 
13 ηνπ λ.3149/2003. 
 
• CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS).  
 
 

(γ) Καιή γλώζε (Β2) :  

•Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ λ.2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε  κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 
13 ηνπ λ.3149/2003 . 

• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO). 

 • DIPLOMA DELE BASICO DE ESPANOL (Ministry of Education).  

 
 
Όινη νη ηίηινη ζπνπδώλ μέλεο γιώζζαο πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή 

γιώζζα. 

 
Δπίζεο: 

α)  Ζ άξηζηε  γλψζε ηεο μέλεο γιψζζαο απνδεηθλχεηαη θαη κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: 
(i) Με Πηπρίν Ξέλεο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ή Πηπρίν Ξέλσλ Γισζζψλ Μεηάθξαζεο θαη Γηεξκελείαο ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή 

αληίζηνηρν θαη ηζφηηκν ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, 
(ii) Με Πηπρίν, πξνπηπρηαθφ ή κεηαπηπρηαθφ δίπισκα ή δηδαθηνξηθφ δίπισκα νπνηνπδήπνηε αλαγλσξηζκέλνπ ηδξχκαηνο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο αιινδαπήο, 
(iii) Με Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 , 
(iv) Με Απνιπηήξην ηίηιν ηζφηηκν  ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, εθφζνλ έρεη απνθηεζεί κεηά απφ 

θαλνληθή θνίηεζε ηνπιάρηζηνλ έμη εηψλ ζηελ αιινδαπή.  
 

    β) Ζ πνιχ θαιή γλψζε ή ε θαιή γλψζε ηεο μέλεο γιψζζαο απνδεηθλχεηαη θαη κε θξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο 
επηπέδνπ Γ1 θαη Β2 αληίζηνηρα, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2740/1999 (ΦΔΚ 186 Α΄), φπσο 
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 19 πεξ. α΄ ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3149/2003 (ΦΔΚ 141 Α΄). Ζ θαιή γλψζε ηεο μέλεο γιψζζαο 
απνδεηθλχεηαη θαη κε απνιπηήξην ή πηπρίν ζρνιείνπ ηεο αιινδαπήο δεπηεξνβάζκηαο ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηξηεηνχο 
ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο. 

 
Οη ππφ ζηνηρείν α(iv) θαη β ηίηινη ζπνπδψλ ηεο αιινδαπήο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη επηπιένλ θαη απφ βεβαίσζε γηα ην επίπεδν 

ηεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο ζηελ νπνία αλήθνπλ, ε νπνία ρνξεγείηαη απφ ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ. ή απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ 
Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ελ ιφγσ βεβαίσζε ρνξεγείηαη απφ ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ κφλν κεηά  
ηελ έθδνζε ηεο αληίζηνηρεο αηνκηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο ηζνηηκίαο. 

 
εκείσζε:  

α) Γελ απαηηείηαη ε απφδεημε ηεο γλψζεο ηεο μέλεο γιψζζαο εάλ νη επηθαινχκελνη ηίηινη ζπνπδψλ έρνπλ απνθηεζεί ζην 
εμσηεξηθφ, φπνπ ηα καζήκαηα δηδάζθνληαη ζηελ ίδηα γιψζζα. 

β) Δίλαη απηνλφεην φηη ηίηινη ζπνπδψλ γλψζεο μέλεο γιψζζαο ππεξθείκελνπ επηπέδνπ απνδεηθλχνπλ θαη ηε γλψζε θαηψηεξνπ 
(δεηνχκελνπ) επηπέδνπ ηεο μέλεο γιψζζαο. 

 

Ζ  άδεηα επάξθεηαο δηδαζθαιίαο μέλεο γιψζζαο, δελ απνδεηθλχεη ηελ γλψζε μέλεο γιψζζαο (π.δ 347/2003).  Οη ππνςήθηνη πνπ 
είλαη θάηνρνη ηεο ζρεηηθήο άδεηαο  πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ  επίζεκε κεηάθξαζε ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ βάζεη ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ε 
άδεηα  επάξθεηαο δηδαζθαιίαο μέλεο γιψζζαο) θαζψο θαη επθξηλέο θσηναληίγξαθν απφ αληίγξαθν ηνπ ηίηινπ απηνχ πνπ έρεη 
επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ 

ΓΝΧΖ ΥΔΗΡΗΜΟΤ Ζ/Τ – ΣΡΟΠΟΗ ΑΠΟΓΔΗΞΖ 

 

Ζ γλώζε ρεηξηζκνύ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιισλ θαη γ) ππεξεζηώλ 

δηαδηθηύνπ απνδεηθλύεηαη σο εμήο: 

1. Με πηζηνπνηεηηθά Πιεξνθνξηθήο ή γλψζεο ρεηξηζκνχ Ζ/Τ πνπ εθδίδνληαη απφ θνξείο νη νπνίνη πηζηνπνηνχληαη απφ ηνλ 

Δζληθφ Οξγαληζκφ Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΔΟΠΠΔΠ) πξψελ Οξγαληζκφο 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ) ή έρνπλ εθδνζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ.  

Μέρξη ζήκεξα έρνπλ πηζηνπνηεζεί απφ ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ. ή ηνλ ΔΟΠΠΔΠ, κε ζρεηηθέο πξάμεηο ηνπο, νη παξαθάησ θνξείο, κε ηελ 

αλαγξαθφκελε γηα θάζε θνξέα εκεξνκελία πηζηνπνίεζεο: 

 

                      α) ECDL Eιιάο Α.Δ. (1.2.2006 έσο 30.11.2012 βάζεη ηεο αξηζ. Β/22578/30.11.2012 απφθαζεο ηνπ ΔΟΠΠΔΠ)  ή 

PeopleCert Διιάο ΑΔ (30.11.2012 κε ηελ αξηζ. Β/22579/30.11.2012 απφθαζε ηνπ ΔΟΠΠΔΠ) 

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

γ) Infotest (22.2.2006) 

δ) ΗCT Hellas Α.Δ. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αιιαγή νλνκαζίαο ηεο ΗCT Hellas Α.Δ.) 

ε) ΚΔΤ-CERT (5.4.2006) 

                     ζη) ACTA Α.Δ. (17.5.2006) 

 δ) I SKILLS A.E. (14.9.2007)  

 ε) ΣΔΛΔΦΧ ΣΡΔΗΝΗΝ - TELEFOS TRAINING  ΔΠΔ (18-12-2007) ή ΣΔΛΔΦΧ ΔΡΣ - TELEFOS CERT ΔΠΔ (Με 

ηελ αξηζ.Γ/12485/21.5.2009 πξάμε κεηνλνκαζίαο ηεο ΣΔΛΔΦΧ ΣΡΔΗΝΗΝ - TELEFOS TRAINING  ΔΠΔ) ή ΗΝΦΟΔΡΣ-INFOCERT 

ΔΠΔ (Με ηελ αξηζ. Β/18216/24.9.2012 απφθαζε ηνπ ΔΟΠΠΔΠ πεξί κεηνλνκαζίαο ηεο ΣΔΛΔΦΧ ΔΡΣ - TELEFOS CERT ΔΠΔ) 

 ζ) DIPLOMA-ΦΟΡΔΑ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ (30-9-2009) 

 

Σα πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνπλ νη αλσηέξσ θνξείο  είλαη ηα εμήο: 

 

           α) ECDL Eιιάο Α.Δ. ή People Cert Διιάο ΑΔ 

                • ECDL Core Certificate 

                • ECDL Start Certificate 

                • ECDL Progress Certificate 

                  ECDL Profile Certificate 

 

           β) Vellum Global Educational Services S.A. 

                 • Cambridge International Diploma in IT Skills 

                 • Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency 

                    Vellum Diploma in IT Skills 

 

           γ) Infotest 

                • Internet and Computing Core Certification (IC3) 

                • Microsoft Office Specialist (MOS) 

                • Microsoft Office Specialist  Expert (MOS Expert) 

                • Infotest Certified Basic User (ICBU) (ηα πηζηνπνηεηηθά κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκφ ησλ 

ελνηήησλ << Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ>>, <<Τπνινγηζηηθά Φχιια>>,  <<Τπεξεζίεο Γηαδηθηχνπ>>, <<Παξνπζηάζεηο>> θαη <<Βάζεηο 

Γεδνκέλσλ>>) 

 

           δ) ΗCT Hellas Α.Δ. ή ICT Europe 

                • ICT Intermediate A 

                • ICT Intermediate B 

                • ICT Intermediate C 

 

           ε) ΚΔΤ-CERT 

ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΖΜΑ ΣΖ ΑΡΗΘΜ. ΦΑΚ. 
221.10-2/2014/ΑΡΗΘΜ. ΥΔΓ. 5508/23-05-
2014 Πξνθήξπμεο Γηαγσληζκνύ Καηάηαμεο 
Γνθίκσλ Τπαμησκαηηθώλ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. 

(αλδξώλ - γπλαηθώλ) έηνπο 2014 
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                • Key Cert IT Basic 

                • Key Cert IT Initial 

 

          ζη) ACTA Α.Δ. 

                 • Certified Computer User (CCU) 

 

 δ) I SKILLS A.E. 

      • Basic I.T. Standard 

      • Basic I.T. Thematic 

      • Basic I.T. Core  

  

 ε) ΣΔΛΔΦΧ ΣΡΔΗΝΗΝ -  TELEFOS TRAINING  ΔΠΔ ή ΣΔΛΔΦΧ ΔΡΣ - TELEFOS CERT ΔΠΔ ή ΗΝΦΟΔΡΣ-

INFOCERT ΔΠΔ 

 

     • Basic  Skills ή  Infocert Basic Skills (25. 6.2008 αιιαγή νλνκαζίαο ηίηινπ) 

     • Basic  ή Infocert Basic (25. 6.2008 αιιαγή νλνκαζίαο ηίηινπ) 

     • Integration Skills ή Infocert Integration Skills (25. 6.2008 αιιαγή νλνκαζίαο ηίηινπ) 

 

 ζ) DIPLOMA-ΦΟΡΔΑ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ 

     • Basic Office  

 Business  Office  

 

χκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζ. πξση. ΓΠ/41791/5.12.2013 απφθαζε ηεο ππ΄ αξηζ. 91/5.12.2013 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηνπ 

Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. 

Ζ ηζρχο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ησλ παξαπάλσ θνξέσλ, ηα νπνία εθδφζεθαλ κεηά ηελ εκεξνκελία πηζηνπνίεζήο ηνπο απφ ηνλ ΟΔΔΚ 

θαη κέρξη 31/12/2011, παξαηείλεηαη έσο 30/6/2014.  

 

ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο έρεη νινθιεξψζεη κε επηηπρία ηηο εμεηάζεηο ζηηο νξηδφκελεο απφ ηελ πξνθήξπμε ελφηεηεο αιιά ην 

ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ δελ έρεη αθφκε εθδνζεί , κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή ζρεηηθή πεξί ηνχηνπ βεβαίσζε ηνπ θαηά ηα αλσηέξσ 

πηζηνπνηεκέλνπ θνξέα έθδνζεο απηνχ.  

Λνηπά παξαζηαηηθά (βεβαηώζεηο εμεηαζηηθώλ θέληξσλ, θάξηεο δεμηνηήησλ θιπ) δελ γίλνληαη  δεθηά. 

 

Γίλνληαη επίζεο δεθηά κέρξη 30.6.2014, ζύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ απόθαζε, πηζηνπνηεηηθά γλψζεο Ζ/Τ ηα νπνία ρνξεγήζεθαλ 

απφ ηνπο παξαπάλσ θνξείο (α έσο δ) κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία πηζηνπνίεζήο ηνπο απφ ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ . θαη ε ηζρχο ηνπο έιεγε ηελ 

31.12.2013 , κε ηελ εμήο νλνκαζία: 

        α) ECDL απφ ηελ εηαηξεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Δ.Π.Τ. 

        β) Cambridge International Examinations απφ  UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εηαηξεία Vellum Global Educational Services). 

        γ) IC3 ή MOS απφ CERTIPORT (Microsoft),εηαηξεία Infotest (πξψελ TECHNOPLUS) θαη  

        δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT απφ LONDON LEARNING (εηαηξεία ΗCT Hellas Α.Δ.). 

 

2. Mε ηίηινπο ζπνπδψλ, ηξηηνβάζκηαο, κεηαδεπηεξνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, εηδηθφηεηαο Πιεξνθνξηθήο ή 

γλψζεο ρεηξηζκνχ Ζ/Τ, φπσο απηνί αλαθέξνληαη θαησηέξσ. 

 

3. Με  ηίηινπο ζπνπδψλ, βαζηθνχο ή /θαη κεηαπηπρηαθνχο, Παλεπηζηεκηαθήο ή/θαη Σερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο, απφ ηελ 

αλαιπηηθή βαζκνινγία ησλ νπνίσλ πξνθχπηεη φηη νη ππνςήθηνη έρνπλ παξαθνινπζήζεη ηέζζεξα ηνπιάρηζηνλ καζήκαηα, 

ππνρξεσηηθά ή θαη‟ επηινγή, Πιεξνθνξηθήο ή γλψζεο ρεηξηζκνχ Ζ/Τ. Καζέλα απφ ηα ηέζζεξα απηά καζήκαηα κπνξεί λα έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί ζην πιαίζην ηεο απφθηεζεο ηίηινπ ζπνπδψλ είηε Παλεπηζηεκηαθήο (Π.Δ), είηε Σερλνινγηθήο (ΣΔ) Δθπαίδεπζεο  

είηε κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ είηε δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο θαη ππνινγίδνληαη αζξνηζηηθά.  

 

4. Οη ππνςήθηνη ηεο Παλεπηζηεκηαθήο, Σερλνινγηθήο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο απνδεηθλχνπλ επαξθψο ηε γλψζε 

ρεηξηζκνχ Ζ/Τ αθφκε θαη  κε κφλε ηελ ππνβνιή βεβαηψζεσλ ηκεκάησλ ΑΔΗ θαη ΣΔΗ κε ηηο νπνίεο πηζηνπνηείηαη φηη παξαθνινχζεζαλ 

επηηπρψο, ζε πξνπηπρηαθφ ή κεηαπηπρηαθφ επίπεδν, ηέζζεξα (4) εμακεληαία καζήκαηα ηα νπνία θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ ηκήκαηνο 

εκπίπηνπλ ζηελ πεξηνρή ηεο Πιεξνθνξηθήο ή ηνπ ρεηξηζκνχ Ζ/Τ. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηίηινη ζπνπδψλ αλψηεξεο αιιά θαη θαηψηεξεο θαηεγνξίαο απφ ηελ θαηεγνξία γηα ηελ νπνία ππνβάιιεη 

αίηεζε ν ππνςήθηνο , εθφζνλ πιεξνχλ θαη ηηο ινηπέο πξνππνζέζεηο εγθπξφηεηαο , γίλνληαη δεθηνί , δεδνκέλνπ φηη αθελφο νη ελ 

ιφγσ ηξφπνη απφδεημεο πξνβιέπνληαη απφ ην πξνζνληνιφγην, αθεηέξνπ νη ζρεηηθνί ηίηινη θαη βεβαηψζεηο ππνβάιινληαη γηα ηελ 

απφδεημε ηεο γλψζεο Ζ/Τ θαη φρη γηα ηε δηεθδίθεζε ζέζεο αλψηεξεο ή θαηψηεξεο θαηεγνξίαο ηεο πξνθεξπζζφκελεο. 

 

5. Γίλνληαη επίζεο δεθηά, πηζηνπνηεηηθά Γλψζεσλ Υεηξηζκνχ Ζ/Τ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηνλ ΟΔΔΚ, θαηφπηλ επηηπρνχο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ ζε εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο Γλψζεσλ Υεηξηζκνχ Ζ/Τ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ δηνξγάλσζε ν 
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Οξγαληζκφο. Σα πηζηνπνηεηηθά απηά ηζρχνπλ γηα ηξία (3) έηε απφ ηελ έθδνζή ηνπο. Ζ ηζρχο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδφζεθαλ 

απφ ηνλ ΟΔΔΚ κέρξη θαη 31/12/2008 παξαηείλεηαη έσο 30/6/2014. 

 

ΣΗΣΛΟΗ ΠΟΤΓΧΝ 

ΣΡΗΣΟΒΑζΜΗΑ – ΜΔΣΑΓ/ΒΑΘΜΗΑ & ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΓΝΧΖ  ΥΔΗΡΗΜΟΤ Ζ/Τ  

(όπσο απηνί πξνζδηνξίδνληαη ζηα άξζξα 6,14 θαη 19 ηνπ Π.Γ 50/2001 όπσο ηζρύεη) 

 

ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

Α) ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

- Πιεξνθνξηθήο    

- Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ    

- Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ & Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ    

- Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο 

- Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ    

- Μεραληθνχ Ζ/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο     

- Δπηζηήκεο Τπνινγηζηψλ  

- Ζιεθηξνληθνχ θαη Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ    

- Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ & Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ    

- Μεραληθψλ Ζ/Τ Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ    

- Δπηζηήκεο θαη  Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ   

- Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σειεπηθνηλσληψλ   

- Ζιεθηξνληθνχ Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ   

- Ζιεθηξνληθήο θαη Μεραληθoχ Τπνινγηζηψλ 

- Πιεξνθνξηθήο κε εθαξκνγέο ζηε Βηνηαηξηθή  

- Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ 

- Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ  θαη Μεραληθψλ Ζ/Τ 

- Πιεξνθνξηθήο (Δ.Α.Π.)  

- Γηδαθηηθήο ηεο Σερλνινγίαο θαη Φεθηαθψλ πζηεκάησλ  

- Δπηζηεκψλ θαη Πνιηηηζκνχ – Καηεχζπλζε Ζ/Τ (Π..Δ.) 

      ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο. 

 

Β) ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

          - Πιεξνθνξηθήο  

        - Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ    

        - Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ    

- Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ  

- Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο  

- Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ    

- Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο  

- Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ   

- Σειεπιεξνθνξηθήο θαη Γηνίθεζεο  

- Σειεπηθνηλσληψλ  θαη Γηθηχσλ Ζ/Τ (Π..Δ.)    

- Δπηρεηξεκαηηθνχ  ρεδηαζκνχ θαη Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ  

- Δθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο ζηε Γηνίθεζε θαη ζηελ Οηθνλνκία 

- Γηαρείξηζεο  Πιεξνθνξηψλ   

                   ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζπνπδψλ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. 

 

Γ) ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ & ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

     - Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Η.Δ.Κ. νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο  ηνπ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο, ή  

     - Πηπρίν Α‟ ή Β‟ θχθινπ ζπνπδψλ Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ :  

  i)  Οπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο ηνπ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο -  Γηθηχσλ Ζ/Τ, 

  ii) Δηδηθφηεηαο Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ  ή Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ θαη 

Γηθηχσλ ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Σνκέα, 

     -  Απνιπηήξηνο ηίηινο :  

  i)  θιάδνπ Πιεξνθνξηθήο Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ, 

  ii) ηκήκαηνο Πξνγξακκαηηζηψλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, ή  

  iii) εηδηθφηεηαο Τπαιιήισλ Υεηξηζηψλ Ζ/Τ, Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο. 

                 ή  άιινο ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο, ζρνιηθψλ κνλάδσλ  ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. 
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        Τπφδεηγκα 

 

 

 

 

 

 
ΑΗΣΖΖ - ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ 

πκκεηνρήο ππνςήθηνπ/αο ζην δηαγσληζκό Καηάηαμεο  

Γνθίκσλ Τπαμησκαηηθώλ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. έηνπο 2014 

 

ΠΡΟ: Δπηηξνπή Παξαιαβήο- Διέγρνπ Γηθαηνινγεηηθψλ, Μνξηνδφηεζεο θαη Καηάηαμεο δηαγσληζκνχ Καηάηαμεο Γνθίκσλ 

Τπαμησκαηηθψλ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. έηνπο 2014. 

      

   

(Α) ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ 

Ο ςποτήθιορ ζςμπληπώνει με κεθαλαία όλα ηα καηυηέπυ ζηοισεία.  

Επιζςνάπηεηαι θυηοανηίγπαθο Δεληίος Ταςηόηηηαρ (δύο ότειρ) 

 

Δπώλπκν  Όλνκα  Όλνκα Παηέξα  Όλνκα Μεηέξαο  

 

 

   

Φύιν  Ζκεξ. Γέλλεζεο  Σόπνο Γέλλεζεο 

Άλδξαο     

Γπλαίθα  

Αξηζκόο Γεκνηνινγίνπ ή 

Μεηξώνπ Αξξέλσλ  

Γήκνο ή Κνηλόηεηα Γεκνηνινγίνπ ή 

Μεηξώνπ Αξξέλσλ 

Ννκόο Τπαγσγήο 

 

 

  

ηνηρεία Γειηίνπ Σαπηόηεηαο 

Αξηζκόο Γειηίνπ Ζκεξ. Έθδνζεο Αξρή Έθδνζεο 

 

 

  

Πόιε Γηακνλήο Οδόο Αξηζκόο Σ.Κ. 

 

 

   

Αξηζκόο Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ Αξηζκόο Μεηξώνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

 
 
 

 

Σειέθσλα Δπηθνηλσλίαο 

 

ηαζεξό : 

 

Κηλεηό : 

e-mail : 

 

 

 

Κσδηθόο Αξηζκόο θαηαηεζέληνο κε ηελ 
παξνύζα παξαβόινπ/πιεξσκήο:  

Έιεγρνο εγθπξόηεηαο θαη πιεξσκήο παξαβόινπ 

(ζςμπληπώνεηαι από ηην Επιηποπή) 

 

 

 

 

 

 

Θέζε πξφζθαηεο 

έγρξσκεο θσηνγξαθίαο 

ππνςεθίνπ. 
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(Β) ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤΓΧΝ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Γ) ΣΡΑΣΟΛΟΓΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ: 

Κιάδνο Δ.Γ. πνπ ππεξέηεζα Δηδηθφηεηα Α.. Μεηξψνπ ηξαηνινγηθφ Γξαθείν 
 
 

   

Ζκεξ/λία 
Καηάηαμεο 

Ζκεξ/λία 
Απφιπζεο 

ΔΦΔΓΡΟΗ  Οπνίνο ππεξέηεζε σο Έθεδξνο Αμησκαηηθφο, Αλζππαζπηζηήο, 

Αξρηινρίαο, Δπηινρίαο, Λνρίαο, Γεθαλέαο ή ζηνπο αληίζηνηρνπο ζε απηνχο βαζκνχο 
ησλ ινηπψλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ζέηεη ΝΑΗ ζην αληίζηνηρν ηεηξάγσλν.  
(Επιζςνάπηεηαι πιζηοποιηηικό ζηπαηολογικήρ καηάζηαζηρ). 

  Έθεδξνο 
Αμ/θνο ή 
Αλζ/ζηήο 

 Αξρηινρίαο ή Δπηινρίαο 
ή Λνρίαο 

 Γεθαλέαο  

 

 

(Γ) ΔΤΔΡΓΔΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

Αλήθσ ζε θαηεγνξία επεξγεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Κεθαιαίνπ Β΄ ηεο πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ θαηάηαμεο Γνθίκσλ Τπαμησκαηηθψλ Λ..-

ΔΛ.ΑΚΣ. (αλδξψλ – γπλαηθψλ) έηνπο 2014 ……………..(πκπιεξψζηε ΝΑΗ ή ΟΥΗ)  

Αλ ΝΑΗ ζπκπιεξώζηε είδνο θαηεγνξίαο:……………………………………..…………………(Επιζςνάπηεηαι ζσεηικό δικαιολογηηικό) 

 

 

(Δ) ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 

Έρσ πξνυπεξεζία κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο πξηλ ηελ 1-1-2011 ζην Γεκφζην ή ζε ΟΣΑ ή ΝΠΓΓ ή αληίζηνηρεο ππεξεζίεο 

Κξαηψλ Μειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ………….… (ζπκπιεξψζηε ΝΑΗ ή ΟΥΗ) 

 
 
 

1. Για τους Πτυχιοφχους Παλεπηζηεκηαθνύ Σνκέα Α.Δ.Η. 

α) Πνιπηερλείν ή Παλεπηζηήκην ή Αλσηάηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ (ζςμπληπώνεηαι αναλόγυρ):…………..….………..……..   

β) ρνιή: ……………..…..……………………………….. γ) Σκήκα: …………….……………………………………….……….    

δ) Αθξηβήο αξηζκεηηθφο Βαζκφο Πηπρίνπ (απιθμηηικά και ολογπάθυρ) : ……………………………………..…………….…… 

 

2. Γηα ηνπο Πηπρηνύρνπο Σερλνινγηθνύ Σνκέα Α.Δ.Η. 

α) Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ή Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. (ζςμπληπώνεηαι αναλόγυρ):…………..………………..………….…… 

β) ρνιή:.……………………………………………..………. γ) Σκήκα:…………………………………………………………… 

δ) Αθξηβήο αξηζκεηηθφο Βαζκφο Πηπρίνπ (απιθμηηικά και ολογπάθυρ): ……………………………………..…………….…… 

 

3. Γηα ηνπο Πηπρηνύρνπο ηνπ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ 

α) Α.Δ.Ν. απνθνίηεζεο:……………………………………………………… 

β) Έηνο απνθνίηεζεο: ………………………….……………………….…………….. 

γ) Αθξηβήο αξηζκεηηθφο Βαζκφο Πηπρίνπ (απιθμηηικά και ολογπάθυρ) : ……………………………………..…………….…… 

 
Ο ςποτήθιορ θέηει ΝΑΗ ζηο οικείο ηεηπάγυνο (Επιζςνάπηεηαι ζσεηικό δικαιολογηηικό). 
 

Πινίαξρνο  Α΄ Μεραληθφο  Α΄ Πινίαξρνο  Β΄ Μεραληθφο  Β΄ Πινίαξρνο  Γ΄ Μεραληθφο Γ΄ 
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(Σ) ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ 

Ο ππνςήθηνο ζέηεη ΝΑΙ ζην νηθείν ηεηξάγσλν, εθφζνλ είλαη θάηνρνο αληηζηνίρσλ ηίηισλ (Επιζςνάπηεηαι ζσεηικό δικαιολογηηικό). 
 

ΓΛΧΑ ΔΠΗΠΔΓΟ ΑΡΗΣΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΛΤ ΚΑΛΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ΚΑΛΟ 

ΑΓΓΛΗΚΑ    

ΓΑΛΛΗΚΑ    

ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ    

ΗΣΑΛΗΚΑ    

ΗΠΑΝΗΚΑ    

 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ 

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986 

όπσο ηζρύεη, δειώλσ όηη: 

- Έιαβα γλψζε ηεο πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ θαηάηαμεο δνθίκσλ Τπαμησκαηηθψλ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. έηνπο 2014, θαζψο θαη ησλ φξσλ θαη 

πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ζηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ, ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρνκαη.  

- Έρσ φια ηα λφκηκα πξνζφληα-πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε, ηα δε αλαγξαθφκελα 

ζηνηρεία θαη πξνυπνζέζεηο-πξνζφληα πνπ δειψλσ ζηελ αίηεζή κνπ είλαη αιεζή.  

- Γελ έρσ ππνβάιεη άιιε αίηεζε γηα ηελ ίδηα πξνθήξπμε. 

- Δθφζνλ θξηζψ εηζαθηένο/α ζα πξνζθνκίζσ πξηλ απφ ηελ θαηάηαμή κνπ ζηε ρνιή, ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά πιελ απηψλ πνπ 

αλαδεηνχληαη απηεπάγγειηα ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Τπνπξγηθή Απφθαζε Καηάηαμεο Γνθίκσλ Τπαμησκαηηθψλ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. 

- ε πεξίπησζε πνπ ηα αλαγξαθφκελα ζηελ αίηεζή κνπ απνδεηρζνχλ αλαθξηβή ή αλαιεζή ή κεηαβιεζνχλ κέρξη ηελ εκεξνκελία θαηάηαμήο κνπ 

γλσξίδσ φηη δελ ζα γίλσ δεθηφο/ε γηα θαηάηαμε θαη εάλ έρσ θαηαηαρζεί, ε πξάμε θαηάηαμήο κνπ ΘΑ ΑΝΑΚΛΖΘΔΗ θαη ΘΑ ΑΠΟΒΛΖΘΧ από ηε 

ρνιή, όπνηε ζα ππέρσ όιεο ηηο νηθνλνκηθέο θαη άιιεο ζπλέπεηεο ηεο απνβνιήο. 

 

 

 

 

Δπηζπλάπηνληαη: 

 ………………............................  /2014 

Ο ππνςήθηνο αλαγξάθεη εδψ φζα δηθαηνινγεηηθά                                      
επηζπλάπηεη ζηελ παξνχζα αίηεζε, αλαγξάθνληαο ηνλ 
αθξηβή αξηζκό θύιισλ έθαζηνπ δηθαηνινγεηηθνχ θαζψο θαη 
ηνλ αξηζκφ ησλ θχιισλ ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

 

 (Τόπορ και Ημεπ/νία  ςποβολήρ) 
  

α) Γχν πξφζθαηεο έγρξσκεο θσηνγξαθίεο ηχπνπ 
δηαβαηεξίνπ. 

 
Ο/ Ζ ΑΗΣΧΝ/ ΟΤΑ-ΓΖΛΧΝ/ΟΤΑ 

β) Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν Γειηίνπ Σαπηφηεηαο 
(δχν φςεηο  ) (θ. …). 
 

  

γ) ……………………………………………………..  

δ) ……………………………………………………… 

ε) ………………………………………………………. 

  

ζη) ………………………………………………………   

δ) ………………………………………………………...   

ε) ………………………………………………………..   

…………………………………………………………..   

………………………………………………………….   

…………………………………………………………..  

 (ύλνιν Φύιισλ: ………………………………….…)          

 

 

 
 
 
 
 
 

ΖΜΔΗΧΖ: 

Ζ Αίηεζε επέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 8 Ν. 1599/1986 θαη ε αλαθξίβεηα ησλ δεινχκελσλ ζηνηρείσλ 
επηζχξεη ηηο πξνβιεπφκελεο πνηληθέο θαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο. Αλππόγξαθε Αίηεζε δελ ζα γίλεηαη δεθηή, ελψ ζε 
πεξίπησζε πνπ δελ ππνβιεζεί απηνπξνζψπσο ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή απφ ηνλ ίδην ηνλ ππνςήθην, ηφηε ζα πξέπεη λα 
θέξεη θαη ζεώξεζε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ απφ νπνηαδήπνηε δηνηθεηηθή αξρή ή Κέληξν Δμππεξέηεζεο 
Πνιηηψλ (ΚΔΠ) ή Αζηπλνκηθή ή Ληκεληθή Αξρή.  
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ΒΔΒΑΗΧΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ- ΔΠΗΒΔΒΑΗΧΖ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΖ ΚΑΣΑΥΧΡΗΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 

(Σςμπληπώνεηαι από ηην απμόδια Επιηποπή Παπαλαβήρ -  Ελέγσος Δικαιολογηηικών και Μοπιοδόηηζηρ ηηρ Σσολήρ Λιμενοθςλάκυν 
και επιζςνάπηεηαι ζηην αίηηζη ηος ςποτηθίος) 

 
 

Βεβαηψλεηαη ν έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ/εο ππνςεθίνπ/αο ……………………………………………………………………….. 
θαη ε αθξίβεηα ησλ εηζαρζέλησλ/ θαηαρσξεζέλησλ ζηελ κεραλνγξάθεζε ζηνηρείσλ, θαηφπηλ δηελέξγεηαο ζρεηηθήο αληηπαξαβνιήο. 
 
 

………………………………… / 2014 
Σόπνο/ Ζκεξνκελία 

 
 

Ζ Δπηηξνπή 
 

 
                          Ο Πξόεδξνο                                                                                    Σα Μέιε 

 
                                                                                                                      
 
                Βαθμός/ Επώνσμο/ Όνομα                                                          
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