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Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ 
 
ΘΕΜΑ: «Ρροκιρυξθ διαγωνιςμοφ για τθν ειςαγωγι εν ενεργεία μονίμων ςτελεχϊν Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ςτθ Σχολι 

Δοκίμων Σθμαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2020-2021, με το ςφςτθμα των Ρανελλαδικϊν 

Εξετάςεων Θμερθςίου Γενικοφ Λυκείου του Υπουργείου Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων». 

 
Ο ΑΧΘΓΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΘΣ 

Ζχοντασ υπόψθ:  

1. Τισ διατάξεισ: 

α) Του άρκρου 79  «Μεταρρφκμιςθ του ςυςτιματοσ ειςαγωγισ και εκπαίδευςθσ ςτελεχϊν ςε παραγωγικζσ 

ςχολζσ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» του Ν. 4504/2017 (Αϋ184), όπωσ ζχει τροποποιθκεί με το άρκρο 20 του Ν.4532/2018 (Αϋ63) 

και το άρκρο 116 του Ν.4623/2019 (Αϋ134). 

β) Του Ν. 2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 45), όπωσ ιςχφει. 

γ) Των παραγράφων 20, 21 και 22 του ζνατου άρκρου του Ν. 4057/2012 «Ρεικαρχικό Δίκαιο Δθμοςίων 

Ρολιτικϊν Διοικθτικϊν Υπαλλιλων και Υπαλλιλων Νομικϊν Ρροςϊπων Δθμοςίου Δικαίου» (Αϋ 54), όπωσ ιςχφει. 

δ) Του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρκρωςθ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και λοιπζσ διατάξεισ» (Αϋ 193), όπωσ 

ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει ςιμερα. 

ε) Τθσ παρ. 9 του άρκρου 33 του Ν. 4256/2014 «Τουριςτικά πλοία και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 92), όπωσ 

αντικαταςτάκθκε με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 22 του Ν. 4532/2018 (Αϋ63). 

ςτ) Του άρκρου 28 του Ν. 4305/2014  «Ανοικτι διάκεςθ και περαιτζρω χριςθ εγγράφων, πλθροφοριϊν και 

δεδομζνων του δθμόςιου τομζα, τροποποίθςθ του N. 3448/2006 (Αϋ 57), προςαρμογι τθσ εκνικισ νομοκεςίασ 

ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτζρω ενίςχυςθ 
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τθσ διαφάνειασ, ρυκμίςεισ κεμάτων Ειςαγωγικοφ Διαγωνιςμοφ Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 237), όπωσ 

ιςχφει. 

η) Των άρκρων 20 §6, 21 §2 και 26 του Μζρουσ Γϋ «Λοιπζσ ρυκμίςεισ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ 

Ρολιτικισ» του Ν. 4532/2018 (ΦΕΚ Αϋ63). 

θ) Του Ν. 4624/2019 «Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ του Κανονιςμοφ 

(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία 

των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν 

εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ 

Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ137). 

κ) Του άρκρου 90 του Κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά όργανα, που κυρϊκθκε με το 

άρκρο πρϊτο του Ρ.Δ. 63/2005 (Αϋ 98). 

ι) Του Ρ.Δ. 13/2018 «Οργανιςμόσ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ» (Αϋ26), όπωσ ιςχφει. 

ια) Του Ρ.Δ. 75/2018 «Οργάνωςθ και Λειτουργία τθσ Σχολισ Δοκίμων Σθμαιοφόρων Λιμενικοφ Σϊματοσ – 

Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ και ζνταξθ αυτισ ςτθν ανϊτατθ βακμίδα τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ» (Αϋ145). 

ιβ) Του Ρ.Δ. 81/2019 «Σφςταςθ, ςυγχϊνευςθ, μετονομαςία και κατάργθςθ Υπουργείων και κακοριςμόσ των 

αρμοδιοτιτων τουσ - Μεταφορά υπθρεςιϊν και αρμοδιοτιτων μεταξφ Υπουργείων» (Α' 119). 

ιγ) Του Ρ.Δ. 83/2019 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και 

Υφυπουργϊν» (Αϋ 121). 

ιδ) Του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 

για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και 

για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ Οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ 

Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων), όπωσ ιςχφει.   

ιε) Τθσ με αρικμ. Φ.253/11812/Α5/28-01-2020 Απόφαςθσ Υπουργοφ Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων «Κατάταξθ 

των Σχολϊν, των Τμθμάτων και των Ειςαγωγικϊν Κατευκφνςεων Τμθμάτων ςτα Επιςτθμονικά Ρεδία του άρκρου 

4Α του Ν.4186/2013 (Α’ 193) όπωσ αυτό προςτζκθκε με τθν παρ. 5 και 2 του άρκρου 100 του ν.4610/2019 (Α’ 

70)» (Β’ 345).  

ιςτ) Τθσ αρικ. πρωτ.: 2421.1/21777/2020/06-04-2020 Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν Ναυτιλίασ και 

Νθςιωτικισ Ρολιτικισ και Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων «Κακοριςμόσ των προςόντων, των προχποκζςεων, των 

κατθγοριϊν των υποψθφίων, των κωλυμάτων κατάταξθσ και των διαδικαςιϊν για τθν ειςαγωγι ςτισ Σχολζσ 

Δοκίμων Σθμαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το ςφςτθμα των Ρανελλαδικϊν Εξετάςεων» 

(Bϋ 1423). 

2. Τθν Αρ. Ρρωτ. Βακμόσ Ρροτερ. Φ251/41145/Α5/27-3-2020 Εγκφκλιο του Υπουργείου Ραιδείασ και 

Κρθςκευμάτων/ Γενικι Διεφκυνςθ Ψθφιακϊν Συςτθμάτων, Υποδομϊν και Εξετάςεων/ Διεφκυνςθ Εξετάςεων και 

Ριςτοποιιςεων/ Τμιμα Α’ (ΑΔΑ: 6ΨΧΕ46ΜΤΛΘ-7Κ). 
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3. Τθν Αρ. Ρρωτ. Βακμόσ Ρροτερ. Φ251/41148/Α5/27-3-2020 Εγκφκλιο του Υπουργείου Ραιδείασ και 

Κρθςκευμάτων/ Γενικι Διεφκυνςθ Ψθφιακϊν Συςτθμάτων, Υποδομϊν και Εξετάςεων/ Διεφκυνςθ Εξετάςεων και 

Ριςτοποιιςεων/ Τμιμα Α’ (ΑΔΑ: 6Ο5Θ46ΜΤΛΘ-58Ψ). 

Α Ρ Ο Φ Α Σ Ι Η Ο Υ Μ Ε 

Ρροκθρφςςουμε διαγωνιςμό για τθν ειςαγωγι εν ενεργεία μονίμων ςτελεχϊν Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρϊν - γυναικϊν) 

ςτθ Σχολι Δοκίμων Σθμαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2020-2021, με το ςφςτθμα των 

Ρανελλαδικϊν Εξετάςεων, ωσ ακολοφκωσ: 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αϋ 

ΑΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ - ΚΑΤΑΝΟΜΘ ΘΕΣΕΩΝ 

1. Ο αρικμόσ των ειςαγομζνων ςτθ Σχολι Δοκίμων Σθμαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2020-

2021, με το ςφςτθμα των Ρανελλαδικϊν Εξετάςεων ειςαγωγισ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, κακορίηεται 

υποχρεωτικά ιςάρικμα ανά κατθγορία από εν ενεργεία μόνιμουσ Ανκυπαςπιςτζσ Λ.Σ., Υπαξιωματικοφσ Λ.Σ.-

ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφφλακεσ. Ο αρικμόσ και θ κατανομι των κζςεων των ειςακτζων ανά ςφςτθμα ςυμμετοχισ 

και κατθγορία υποψθφίων, κα κακοριςκεί ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ με Κοινι Υπουργικι 

Απόφαςθ των Υπουργϊν Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων, Οικονομικϊν και Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ. 

Μετά τθ δθμοςίευςθ τθσ εν λόγω Απόφαςθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, κα ακολουκιςει 

ςυμπλιρωςθ τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ με τον κακοριςμζνο αρικμό των κζςεων ανά ςφςτθμα ςυμμετοχισ 

και κατθγορία υποψθφίων.  

2. Στον ςυνολικό αρικμό ειςακτζων ςτθν οικεία Σχολι, περιζχονται ειδικζσ κατθγορίεσ υποψθφίων τθσ 

παραγράφου 7 του άρκρου 79 του ν. 4504/2017, όπωσ προςτζκθκε με τθν παράγραφο 5 του άρκρου 20 του ν. 

4532/2018, ωσ ακολοφκωσ: 

α. Ρολφτεκνοι και τα τζκνα τουσ, τζκνα των αναπιρων και κυμάτων πολζμου, κακϊσ και των αναπιρων ι 

κυμάτων ειρθνικισ περιόδου του προςωπικοφ του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που είναι ςτθν ενζργεια ι ζχει ςυνταξιοδοτθκεί 

για το λόγο αυτόν, τζκνα των αναγνωριςμζνων ωσ αγωνιςτϊν τθσ Εκνικισ Αντίςταςθσ, ςφμφωνα με τθν 

ιςχφουςα νομοκεςία, τρίτεκνοι και τα τζκνα τουσ.  

Ειδικά κακορίηεται ότι, για τθν ιδιότθτα του τρίτεκνου γονζα και του τζκνου τρίτεκνθσ οικογζνειασ ιςχφουν οι 

ακόλουκοι οριςμοί: 

αα) Ωσ τρίτεκνοσ γονζασ νοείται ο γονζασ που ζχει τθ γονικι μζριμνα και επιμζλεια τριϊν παιδιϊν από τον ίδιο ι 

διαφορετικοφσ γάμουσ ι νομίμωσ αναγνωριςκζντων ι υιοκετθμζνων ι εκτόσ γάμου γεννθκζντων, τα οποία είναι 

άγαμα και δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το εικοςτό πζμπτο (25ο) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ ι φοιτοφν ςε ανϊτατα 

εκπαιδευτικά ιδρφματα και ςε αναγνωριςμζνα ωσ ομοταγι εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ αλλοδαπισ ι 

ΑΔΑ: Ψ6ΘΙ4653ΠΩ-0ΙΥ



 

4 

εκπλθρϊνουν τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ και δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το τριακοςτό (30ό) ζτοσ τθσ 

θλικίασ τουσ. Στα τζκνα αυτά ςυνυπολογίηονται και όςα ζχουν οποιαδιποτε αναπθρία ςε ποςοςτό εξιντα επτά 

τοισ εκατό (67%) και άνω, ιςοβίωσ, ανεξαρτιτωσ θλικίασ. 

ββ) Ωσ τζκνο τρίτεκνθσ οικογζνειασ νοείται το τζκνο τρίτεκνου γονζα, το οποίο πλθροί τα θλικιακά όρια τθσ 

προθγοφμενθσ υποπερίπτωςθσ (αα), ανεξαρτιτωσ θλικίασ και οικογενειακισ κατάςταςθσ των λοιπϊν τζκνων. 

Τα προαναφερόμενα θλικιακά όρια κεωρείται ότι ςυμπλθρϊνονται κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου του ζτουσ λιξθσ 

τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ. 

β. Τζκνα αποβιϊςαντοσ ςτρατιωτικοφ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. κατά τθν εκτζλεςθ διατεταγμζνθσ υπθρεςίασ ι εξαιτίασ 

αυτισ, κακϊσ και τζκνα ςτρατιωτικοφ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που κατζςτθ ανάπθροσ ςυνεπεία τραυματιςμοφ ι αςκζνειασ 

ςε ποςοςτό άνω του 67% κατά τθν εκτζλεςθ διατεταγμζνθσ υπθρεςίασ και εξαιτίασ αυτισ. 

3. Σφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του άρκρου 20 του ν. 4532/2018, από τον αρικμό των ειςαγομζνων ςτθν 

οικεία Σχολι, ποςοςτό μζχρι δζκα τοισ εκατό (10%) ςυνολικά καλφπτεται από τισ ειδικζσ κατθγορίεσ 

υποψθφίων των περιπτϊςεων αϋ και βϋ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, με βάςθ τθ ςειρά επιτυχίασ τουσ ςτο 

διαγωνιςμό.  

4. Κατά τον κακοριςμό του αρικμοφ των κζςεων που αντιςτοιχεί ςτα ποςοςτά τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου 

δεν λαμβάνονται υπόψθ τα κλαςματικά υπόλοιπα. Εάν κάποιο ποςοςτό τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου δεν 

καλυφκεί, τότε ο αρικμόσ που υπολείπεται ςυμπλθρϊνεται από τουσ υποψθφίουσ επιλαχόντεσ τθσ γενικισ 

κατθγορίασ (ςειράσ). 

Πςοι/εσ υποψιφιοι/εσ ζχουν ςθμειϊςει ςτθν αίτθςθ ςυμμετοχισ ότι υπάγονται ςε ειδικι κατθγορία 

(πολφτεκνοι- τρίτεκνοι κ.λπ.), κρίνονται από το Υπουργείο Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων, με τθ Γενικι Σειρά 

και εφόςον δεν ςυγκεντρϊνουν τα απαιτοφμενα μόρια για τθν ειςαγωγι τουσ ςτθν οικεία Σχολι, κρίνονται με 

τθν αντίςτοιχθ Ειδικι Κατθγορία. 

Θ χριςθ του δικαιϊματοσ για ειςαγωγι ςτισ Σχολζσ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., από αυτοφσ που υπάγονται ςε μία από τισ 

κατθγορίεσ των περιπτϊςεων αϋ- βϋ τθσ παραγράφου 2 του παρόντοσ Κεφαλαίου, γίνεται για μία μόνο από τισ 

Σχολζσ αυτζσ. Αν κάποιοσ ειςαχκεί με το δικαίωμα αυτό ςε μία Σχολι, δεν δικαιοφται να κάνει χριςθ του ίδιου 

δικαιϊματοσ ςε άλλθ Σχολι. 

5. Δικαίωμα ειςαγωγισ ςτθ Σχολι Δοκίμων Σθμαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., κακ’ υπζρβαςθ του αρικμοφ των 

ειςακτζων και εφόςον ςυντρζχουν οι λοιπζσ προχποκζςεισ ειςαγωγισ που κζτουν οι ιςχφουςεσ διατάξεισ, 

παρζχεται ςε εν χθρεία ςυηφγουσ του προςωπικοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που απεβίωςε κατά τθν εκτζλεςθ διατεταγμζνθσ 

υπθρεςίασ ι εξαιτίασ τθσ υπθρεςίασ, εφόςον ζχουν ςτθ ηωι ζνα τουλάχιςτον ανιλικο τζκνο, και είναι κάτοχοι 
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τίτλου ςπουδϊν που τουσ επιτρζπει τθ ςυμμετοχι ςε εξετάςεισ ςε πανελλαδικό επίπεδο για τθν ειςαγωγι ςτα 

Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Λδρφματα (Α.Ε.Λ.) τθσ χϊρασ. Στθν ίδια ρφκμιςθ και με τισ ίδιεσ προχποκζςεισ υπάγονται 

και οι ςφηυγοι ςτρατιωτικϊν Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. αναπιρων ςυνεπεία τραυματιςμοφ ι αςκζνειασ ςε ποςοςτό άνω του 

67% κατά τθν εκτζλεςθ διατεταγμζνθσ υπθρεςίασ και ζνεκα αυτισ. Θ ςυνδρομι των προχποκζςεων και των 

αιτιϊν τθσ αναπθρίασ ςτρατιωτικοφ Λ.Σ. προκφπτει από πόριςμα Ζνορκθσ Διοικθτικισ Εξζταςθσ. Θ αναπθρία 

διαπιςτϊνεται από τθν Ανωτάτθ Ναυτικοφ Υγειονομικι Επιτροπι. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ 

ΡΟΣOΝΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΘΣ, ΡΟΥΡΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΥΡΟΨΘΦIΩΝ  

1. Οι υποψιφιοι εν ενεργεία μόνιμοι Ανκυπαςπιςτζσ Λ.Σ., Υπαξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφφλακεσ για 

ειςαγωγι ςτθ Σχολι Δοκίμων Σθμαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με το ςφςτθμα των εξετάςεων του Υπουργείου 

Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων ςε πανελλαδικό επίπεδο, πρζπει να ζχουν τα ακόλουκα προςόντα και 

προχποκζςεισ: 

α. Να μθν υπερβαίνουν το 30ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ, όριο που κεωρείται ότι ςυμπλθρϊνεται κατά τθν 31θ 

Δεκεμβρίου 2020, ιτοι να ζχουν γεννθκεί από 01-01-1990 και μεταγενζςτερα.  

β. Να είναι κάτοχοι τίτλου ςπουδϊν που τουσ επιτρζπει τθ ςυμμετοχι ςε εξετάςεισ ςε πανελλαδικό επίπεδο για 

τθν ειςαγωγι ςτα Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Λδρφματα (Α.Ε.Λ.) τθσ χϊρασ.  

γ.  Να ζχουν υγεία και άρτια ςωματικι διάπλαςθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ρ.Δ.11/2014, όπωσ ιςχφουν και 

εφαρμόηονται για τουσ ιδιϊτεσ υποψθφίουσ τθσ Σχολισ Δοκίμων Σθμαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ιτοι των Σχολϊν 

Στρατοφ Ξθράσ (Ππλα). 

Ειδικά κακορίηεται ότι, όλοι οι υποψιφιοι (άνδρεσ και γυναίκεσ) πρζπει να ζχουν ανάςτθμα τουλάχιςτον 

1,70μ., χωρίσ υποδιματα. 

δ. Σε όλεσ τισ εκκζςεισ αξιολόγθςθσ κατά τθ ςταδιοδρομία τουσ να ζχουν λάβει, χαρακτθριςμό ‘ΕΞΑΛΕΤΟΣ’ ι 8,5 

και άνω ςτθν περίπτωςθ αξιολόγθςθσ με κλίμακα βακμολογίασ 1-10.  

ε. Κατά τθν υπθρεςία τουσ ςτο Σϊμα, να μθν ζχουν τιμωρθκεί, με καταςτατικι ποινι αργίασ με προςωρινι 

απόλυςθ ι αργίασ με πρόςκαιρθ παφςθ, ι με ςυνικθ πεικαρχικι ποινι περιοριςμοφ ςυνολικά πάνω από δζκα 

(10) θμζρεσ ι με ςυνικθ πεικαρχικι ποινι φυλάκιςθσ, ι να μθν τελοφν ςε αυτεπάγγελτθ διακεςιμότθτα, ι να 

μθν ευρίςκονται τοποκετθμζνοι προςωρινά ςε άλλθ Υπθρεςία ι ςτθν ζδρα του ενεργοφντοσ τθν ανάκριςθ ζνεκα 

διενζργειασ ποινικισ ι διοικθτικισ ανάκριςθσ κατά αυτϊν για ςοβαρό αδίκθμα ι παράπτωμα, κατ’ εφαρμογι 

τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 119 του Ν.3079/2002. 
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ςτ. Να μθν διϊκονται ποινικά για αδίκθμα ςε βακμό κακουργιματοσ. 

η. Να μθν ζχουν καταδικαςκεί ςε οποιοδιποτε βακμό: 

(i) ςε ποινι φυλάκιςθσ για τα αδικιματα τθσ κλοπισ, τθσ παράβαςθσ κακικοντοσ, τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, 

τθσ απιςτίασ ςχετικά με τθν υπθρεςία, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ δωροδοκίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ ψευδοφσ 

καταμινυςθσ, τθσ ςυκοφαντικισ δυςφιμθςθσ, τθσ ελευκζρωςθσ κρατουμζνου από πρόκεςθ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ 

λθςτείασ, τθσ καταπίεςθσ, τθσ υπεξαγωγισ, ι νόκευςθσ εγγράφου, των αδικθμάτων κατά τθσ γενετιςιασ 

ελευκερίασ και εγκλθμάτων οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ, των παραβάςεων τθσ νομοκεςίασ 

περί ναρκωτικϊν, τθσ παράνομθσ οπλοφορίασ ι οπλοχρθςίασ. 

(ii) για τζλεςθ ι απόπειρα τζλεςθσ οποιουδιποτε άλλου εγκλιματοσ από δόλο ςε ποινι φυλάκιςθσ τουλάχιςτον 

τριϊν (3) μθνϊν. 

(iii) για οποιοδιποτε ζγκλθμα του Στρατιωτικοφ Ροινικοφ Κϊδικα. 

2. Δεν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτισ Ρανελλαδικζσ Εξετάςεισ για τθν Σχολι Δοκίμων Σθμαιοφόρων Λ.Σ.- 

ΕΛ.ΑΚΤ. όςοι ζχουν τεκεί ςε κατάςταςθ διακεςιμότθτασ ι ζχουν παραπεμφκεί ενϊπιον πεικαρχικοφ 

ςυμβουλίου, εφόςον μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ τουσ 

εξακολουκοφν να τελοφν ςε διακεςιμότθτα ι δεν ζχει εκδοκεί τελεςίδικθ απαλλακτικι απόφαςθ του οικείου 

πεικαρχικοφ ςυμβουλίου. 

3. Τα αναφερόμενα ςτο παρόν Κεφάλαιο προςόντα και προχποκζςεισ πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθν 

θμερομθνία υποβολισ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό κακϊσ και κατά τθν θμερομθνία κατάταξθσ, ενϊ τα 

αναφερόμενα κωλφματα ιςχφουν για το χρονικό διάςτθμα από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ για 

ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό ζωσ και τθν κατάταξθ του υποψθφίου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γϋ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

1. Πςοι/εσ υποψιφιοι εκ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ζχουν τα προςόντα του Κεφαλαίου Βϋ τθσ παροφςασ και επικυμοφν να 

ςυμμετάςχουν ςτισ εξετάςεισ ςε πανελλαδικό επίπεδο πρζπει αφενόσ να ζχουν υποβάλει αίτθςθ-διλωςθ 

ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ ςε πανελλαδικό επίπεδο ςε ςχολικι μονάδα ι όπου αλλοφ κακορίηεται ςφμφωνα με 

τα οριηόμενα από το Υπουργείο Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων (ι να κατζχουν βεβαίωςθ ςυμμετοχισ ςε 

πανελλαδικζσ εξετάςεισ που διενεργικθκαν ςε προγενζςτερο του διαγωνιςμοφ ςχολικό ζτοσ) και να δθλϊςουν 

τθ Σχολι Δοκίμων Σθμαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ςτο Μθχανογραφικό Δελτίο του Υπουργείου Ραιδείασ και 

Κρθςκευμάτων και αφετζρου μζςα ςτισ προκεςμίεσ και κατά τθν κακοριηόμενθ ςτο επόμενο Κεφάλαιο 

διαδικαςία να ςυμπλθρϊςουν και να καταχωρίςουν θλεκτρονικά Αίτθςθ - Υπεφκυνθ Διλωςθ για τθν 
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ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό ειςαγωγισ ςτθν Σχολι Δοκίμων Σθμαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ςτθν ιςτοςελίδα του 

Λιμενικοφ Σϊματοσ - Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ (www.hcg.gr) και ωσ αναλυτικά κακορίηεται ςτο Κεφάλαιο Δϋ 

και ςτο Ραράρτθμα Αϋ τθσ παροφςασ.  

Ακολοφκωσ, οι υποψιφιοι/εσ πρζπει να εκτυπϊςουν και να υπογράψουν τθν εν λόγω Αίτθςθ – Υπεφκυνθ 

Διλωςθ (με κεϊρθςθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ τουσ) και να τθν υποβάλουν ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ 

αλλθλογραφία μαηί με πλιρθ δικαιολογθτικά. Θ ανακρίβεια των δθλουμζνων ςτοιχείων επιςφρει αποκλειςμό 

από το διαγωνιςμό και τισ προβλεπόμενεσ ποινικζσ κυρϊςεισ. 

Οι υποψιφιοι/εσ δθλϊνουν ςτθν ωσ άνω Αίτθςθ – Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι: i) ζχουν τα προςόντα και τισ 

προχποκζςεισ του Κεφαλαίου Βϋ τθσ παροφςασ και δεν εμπίπτουν ςτα κωλφματα του ίδιου Κεφαλαίου, ii) τα 

αναφερόμενα ςτθν αίτθςι τουσ ςτοιχεία είναι αλθκι και όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογθτικά από αυτοφσ 

είναι γνιςια και ακριβι, iii) δζχονται να υποβλθκοφν ςε ζλεγχο για χριςθ απαγορευμζνων ουςιϊν, iv) 

ςυναινοφν ςτθν θλεκτρονικι επεξεργαςία των ςτοιχείων που αναφζρουν ςτθν αίτθςι τουσ και v) προτίκενται να 

δθλϊςουν ςτο Μθχανογραφικό τουσ Δελτίο προτίμθςθ για τθν Σχολι Δοκίμων Σθμαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Στθν 

ίδια διλωςθ αναφζρουν και το βακμό που φζρουν (ωσ Ανκυπαςπιςτζσ Λ.Σ., Υπαξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ι 

Λιμενοφφλακεσ), και ωσ εκ τοφτου κα λαμβάνεται υπόψθ ςτθ διαδικαςία επιλογισ, κατά το χρόνο και 

ςυγκεκριμζνα τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ. Επιπρόςκετα, 

αναφζρουν αν υπάγονται ςε ειδικι κατθγορία και ποια, κακϊσ και αν επικυμοφν να κάνουν χριςθ του ςχετικοφ 

δικαιϊματοσ.  

Θ ανακρίβεια των δθλουμζνων ςτοιχείων επιςφρει αποκλειςμό από το διαγωνιςμό και τισ προβλεπόμενεσ 

ποινικζσ κυρϊςεισ. Αιτιςεισ που κα καταχωριςκοφν θλεκτρονικά και δεν κα αποςταλοφν ταχυδρομικά 

ςφμφωνα με τα προαναφερόμενα ΔΕΝ κα λαμβάνονται υπόψθ. Επιπρόςκετα, ςε περίπτωςθ που υποψιφιοσ 

καταχωρίςει θλεκτρονικά παραπάνω από μία αίτθςθ, κα λαμβάνεται υπόψθ θ αίτθςθ που κα αποςτζλλεται 

ταχυδρομικά, υπογεγραμμζνθ και κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ. 

2. Τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά που πρζπει να επιςυναφκοφν ςτθν Αίτθςθ – Υπεφκυνθ Διλωςθ για τθ 

ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό ειςαγωγισ ςτθ Σχολι Δοκίμων Σθμαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και να κατατεκοφν ΟΛΑ 

ΜΑΗΙ (δθλ. θ Αίτθςθ- Υπεφκυνθ Διλωςθ και τα δικαιολογθτικά) από τουσ υποψιφιουσ/εσ ςφμφωνα με τθν 

προθγοφμενθ παράγραφο, είναι τα ακόλουκα: 

 α. Φωτοαντίγραφο τθσ αίτθςθσ-διλωςθσ υποψθφίου/ασ για ςυμμετοχι ςτισ Ρανελλαδικζσ Εξετάςεισ 

τρζχοντοσ ζτουσ 2020 (ωσ αυτή οριςτικά καταχωρίςθηκε  ηλεκτρονικά ςτο ςφςτημα myschool  από 

τον Διευθυντή του Λυκείου ), ι φωτοαντίγραφο τθσ βεβαίωςθσ ςυμμετοχισ ςτισ Ρανελλαδικζσ Εξετάςεισ 

http://www.hcg.gr/
ΑΔΑ: Ψ6ΘΙ4653ΠΩ-0ΙΥ



 

8 

που διενεργικθκαν το 2018 ι 2019, από τθν οποία να προκφπτει ο Κωδικόσ αρικμόσ υποψθφίου που δίνει το 

Υπουργείο Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων. Σε περίπτωςθ αδυναμίασ υποβολισ από τον/τθν υποψιφιο/α των 

προαναφερομζνων, γίνεται δεκτό φωτοαντίγραφο του δελτίου ι τθσ βεβαίωςθσ εξεταηομζνου πανελλαδικϊν 

εξετάςεων. 

 β. Δφο (2) πρόςφατεσ ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ τφπου διαβατθρίου ι ταυτότθτασ, με ςτολι. Στο πίςω 

μζροσ κάκε φωτογραφίασ ο/θ υποψιφιοσ/α υποχρεοφται να αναγράψει το ονοματεπϊνυμο και το πατρϊνυμο 

του/τθσ, ευκρινϊσ. 

 γ. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου ταυτότθτάσ τουσ.  

 δ. Βεβαίωςθ τθσ Διεφκυνςθσ Ρροςωπικοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., από τθν οποία να προκφπτει ότι διακζτουν τα 

προβλεπόμενα προςόντα που ορίηονται ςτισ περιπτϊςεισ (δ), (ε), (ςτ) και (η) τθσ παραγράφου 1, κακϊσ και τθσ 

παραγράφου 2 του προθγοφμενου Κεφαλαίου, χωρίσ να απαιτείται θ αναλυτικι αναγραφι αυτϊν. 

 ε. Οι υπαγόμενοι/εσ ςτισ ειδικζσ και λοιπζσ ευεργετικζσ κατθγορίεσ, εφόςον διλωςαν ότι επικυμοφν να 

κάνουν χριςθ του ςχετικοφ δικαιϊματοσ, υποβάλουν Υπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 του Ν.1599/1986 ςτθν 

οποία δθλϊνουν ότι δεν ζχουν κάνει χριςθ του ίδιου δικαιϊματοσ για τθν ειςαγωγι τουσ ςε άλλθ 

παραγωγικι Σχολι του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και  ΕΡΙΡΟΣΘΕΤΑ και κατά περίπτωςθ τα εξισ δικαιολογθτικά: 

(1) ΡΟΛΥΤΕΚΝΟΛ ΚΑΛ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥΣ:   

Ριςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ, ςυνοδευόμενο από Βεβαίωςθ/Ριςτοποιθτικό κυρωμζνο από τθν 

Ανωτάτθ Συνομοςπονδία Ρολυτζκνων (με τθ ςφραγίδα «τυγχάνει ζγκυρο» και εντόσ τθσ διάρκειασ ιςχφοσ κατά 

τθν υποβολι).  

(2) ΤΕΚΝΑ ΑΝΑΡΘΩΝ ΚΑΛ ΚΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΕΜΟΥ, ΚΑΚΩΣ ΚΑΛ ΑΝΑΡΘΩΝ Θϋ ΚΥΜΑΤΩΝ  ΕΛΘΝΛΚΘΣ 

ΡΕΛΟΔΟΥ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΛΚΟΥ ΤΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΡΟΥ ΕΛΝΑΛ ΣΤΘΝ ΕΝΕΓΕΛΑ Ι ΕΧΕΛ ΣΥΝΤΑΞΛΟΔΟΤΘΚΕΛ ΓΛΑ ΤΟ ΛΟΓΟ 

ΑΥΤΟ:  

(α) Βεβαίωςθ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ ότι θ οικογζνεια του υποψθφίου ςυνταξιοδοτείται για τον 

ανωτζρω λόγο ι Υπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 του Ν. 1599/86 του ςυνταξιοδοτοφμενου, ςτθν οποία 

αναφζρεται ο αρικμόσ, θ χρονολογία ζκδοςθσ και το όργανο που εξζδωςε τθν πράξθ ςυνταξιοδότθςθσ, μαηί με 

το απόκομμα τθσ επιταγισ καταβολισ τθσ ςφνταξθσ κατά τον τελευταίο, πριν από τθν υποβολι τθσ διλωςθσ, 

μινα και 

(β) Ριςτοποιθτικό του οικείου Διμου ι Κοινότθτασ για τθν οικογενειακι τουσ κατάςταςθ ι ςχετικι Υπεφκυνθ 

Διλωςθ του άρκρου 8 του Ν 1599/86. 

(3) ΤΕΚΝΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΛΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΑΓΩΝΛΣΤΩΝ ΤΘΣ ΕΚΝΛΚΘΣ ΑΝΤΛΣΤΑΣΘΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΘΝ ΛΣΧΥΟΥΣΑ 

ΝΟΜΟΚΕΣΛΑ:  
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(α) Ριςτοποιθτικό τθσ Διεφκυνςθσ Εφζδρων Ρολεμιςτϊν Αναπιρων, Κυμάτων και Αγωνιςτϊν (ΔΕΡΑΚΑ) ι τθσ 

οικείασ Νομαρχίασ ότι ο πατζρασ ι θ μθτζρα του υποψθφίου ζχει αναγνωριςτεί ωσ αγωνιςτισ Εκνικισ 

Αντίςταςθσ και 

(β) Ριςτοποιθτικό του οικείου Διμου ι Κοινότθτασ για τθν οικογενειακι τουσ κατάςταςθ ι ςχετικι Υπεφκυνθ 

Διλωςθ του άρκρου 8 του Ν 1599/86. 

(4) ΓΟΝΕΛΣ ΤΛΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΛ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥΣ:  

Ριςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του Διμου ι τθσ Κοινότθτασ, που περιζχει όλα τα γεγονότα των 

οποίων θ ςυνδρομι αποτελεί προχπόκεςθ για τθν κτιςθ τθσ ιδιότθτασ του τρίτεκνου γονζα ι τζκνου τρίτεκνθσ 

οικογζνειασ.  

Εκτόσ από το πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ απαιτείται επιπλζον και κατά περίπτωςθ: 

 Σε περίπτωςθ αναπθρίασ τζκνου ςε ποςοςτό εξιντα επτά τοισ εκατό (67%) και άνω ιςοβίωσ, 

ανεξαρτιτωσ θλικίασ και οικογενειακισ κατάςταςθσ, πιςτοποιθτικό από τον κατά νόμο αρμόδιο φορζα με το 

οποίο να βεβαιϊνεται θ ανωτζρω αναπθρία. 

 Για τθν απόδειξθ τθσ ςπουδαςτικισ ιδιότθτασ του ίδιου του υποψθφίου ι του τζκνου, ανάλογα με τθν 

περίπτωςθ, βεβαίωςθ αναγνωριςμζνθσ τριτοβάκμιασ ςχολισ πανεπιςτθμιακισ και τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ 

και αναγνωριςμζνων ωσ ομοταγι εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ από τθν οποία να προκφπτει το 

χρονικό διάςτθμα ςπουδϊν, κακϊσ και θ φοιτθτικι ιδιότθτα αυτοφ. 

 Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ι το τζκνου αυτοφ, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, διανφει τθν ςτρατιωτικι 

του κθτεία, βεβαίωςθ των αρμόδιων αρχϊν. 

 Στισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ ζχει επζλκει ακφρωςθ του γάμου των γονζων υποψθφίων ι διαηφγιο ι 

διακοπι τθσ ζγγαμθσ ςυμβίωςθσ ι ζνα ι περιςςότερα από τα τζκνα ζχουν γεννθκεί χωρίσ γάμο των γονζων 

τουσ, ο υποψιφιοσ ωσ γονζασ ι ωσ τζκνο τρίτεκνθσ οικογζνειασ, που ςυμμετζχει ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 

πρζπει να προςκομίςει αποδεικτικά ςτοιχεία (επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαςτικϊν αποφάςεων ι άλλων 

πράξεων) από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ο ίδιοσ ι ο γονζασ του ζχει αποκτιςει ι διατθρεί τθν γονικι 

μζριμνα και επιμζλεια των ωσ άνω τζκνων. 

(5) ΤΕΚΝΑ ι ΕΝ ΧΘΕΛΑ ΣΥΗΥΓΟΛ ΑΡΟΒΛΩΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΤΛΩΤΛΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘ 

ΔΛΑΤΕΤΑΓΜΕΝΘΣ ΥΡΘΕΣΛΑΣ Θϋ ΕΞΑΛΤΛΑΣ ΑΥΤΘΣ:  

(α) Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ Ρροςωπικοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ 

Ρολιτικισ ι αντίγραφο πορίςματοσ Ε.Δ.Ε.  και 

(β) Ριςτοποιθτικό του οικείου Διμου ι Κοινότθτασ για τθν οικογενειακι τουσ κατάςταςθ ι ςχετικι Υπεφκυνθ 

Διλωςθ του άρκρου 8 του Ν 1599/86.  
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 (6) ΤΕΚΝΑ ι ΣΥΗΥΓΟΛ ΣΤΑΤΛΩΤΛΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΡΟΥ ΚΑΤΕΣΤΘ ΑΝΑΡΘΟΣ ΣΥΝΕΡΕΛΑ ΤΑΥΜΑΤΛΣΜΟΥ Θϋ 

ΑΣΚΕΝΕΛΑΣ ΣΕ ΡΟΣΟΣΤΟ ΑΝΩ ΤΟΥ 67% ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΔΛΑΤΕΤΑΓΜΕΝΘΣ ΥΡΘΕΣΛΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΛΤΛΑΣ ΑΥΤΘΣ: 

(α) Θ ςυνδρομι των προχποκζςεων και των αιτιϊν τθσ αναπθρίασ ςτρατιωτικοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προκφπτει από 

πόριςμα Ζνορκθσ Διοικθτικισ Εξζταςθσ (Αντίγραφο πορίςματοσ Ε.Δ.Ε. ι ςχετικι βεβαίωςθ από τθ Διεφκυνςθ 

Ρροςωπικοφ του Αρχθγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και 

(β) Ριςτοποιθτικό του οικείου Διμου ι Κοινότθτασ για τθν οικογενειακι τουσ κατάςταςθ ι ςχετικι Υπεφκυνθ 

Διλωςθ του άρκρου 8 του Ν 1599/86. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δϋ 

 ΥΡΟΒΟΛΘ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ  

1. Πςοι/εσ υποψιφιοι ζχουν τα παραπάνω προςόντα και επικυμοφν να ειςαχκοφν ςτθ Σχολι Δοκίμων 

Σθμαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ΣΥΜΡΛΘΩΝΟΥΝ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΑ  Αίτθςθ - Υπεφκυνθ Διλωςθ για τθν ςυμμετοχι 

ςτο διαγωνιςμό ειςαγωγισ ςτθν Σχολι Δοκίμων Σθμαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ ςε θλεκτρονικι εφαρμογι που κα 

λειτουργιςει ειδικά για το διαγωνιςμό, τισ θμερομθνίεσ από 11/05/2020 θμζρα Δευτζρα, ζωσ και 

24/05/2020 θμζρα Κυριακι, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ ςτο ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αϋ.  

Μετά τθν ειςαγωγι του/τθσ υποψθφίου/ασ ςτθ φόρμα τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ και τθν ςυμπλιρωςθ όλων των 

ςτοιχείων αυτισ, παρζχονται οι εξισ επιλογζσ: 

i. Ρροςωρινι αποκικευςθ, όπου επιτρζπεται ο υποψιφιοσ να μεταβάλλει/διορκϊςει τα δθλωκζντα ςτθν 

Αίτθςθ ςτοιχεία του. 

ii. Οριςτικι Καταχϊριςθ τθσ Αίτθςθσ– Υπεφκυνθσ Διλωςθσ. Μετά τθν επιλογι τθσ «Οριςτικισ 

Καταχϊριςθσ» δεν επιτρζπεται καμία μεταβολι/διόρκωςθ ςτοιχείων από τον υποψιφιο.   

iii. Εκτφπωςθ τθσ Αίτθςθσ –Υπεφκυνθσ Διλωςθσ. Θ ςυγκεκριμζνθ επιλογι γίνεται ενεργι μετά τθν 

«Οριςτικι Καταχϊριςθ» τθσ Αίτθςθσ –Υπεφκυνθσ Διλωςθσ. 

Οι υποψιφιοι/εσ πρζπει να ΕΚΤΥΡΩΣΟΥΝ, να ΥΡΟΓΑΨΟΥΝ τθν ωσ άνω Αίτθςθ – Υπεφκυνθ Διλωςι τουσ και 

αφοφ κεωρθκεί από αρμόδια Αρχι για το ΓΝΘΣΙΟ ΤΘΣ ΥΡΟΓΑΦΘΣ,  να τθν υποβάλουν ΤΑΧΥΔΟΜΙΚΑ ,  με 

ςυςτθμζνθ αλλθλογραφία ,  ΜΑΗΙ ΜΕ  ΡΛΘΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ , τισ θμερομθνίεσ από 

11/05/2020 θμζρα Δευτζρα, ζωσ και 25/05/2020 θμζρα Δευτζρα, ςτθν Επιτροπι Ραραλαβισ και 

Ελζγχου δικαιολογθτικϊν του διαγωνιςμοφ, ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ: 
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Το εμπρόκεςμο τθσ υποβολισ διαπιςτϊνεται από τθν θμερομθνία ςφραγίδασ του ταχυδρομείου (Δθμόςιου ι 

Ιδιωτικοφ).  

Τονίηεται ότι, Αίτθςθ - Υπεφκυνθ Διλωςθ που κα ςυμπλθρωκεί και καταχωρθκεί θλεκτρονικά, χωρίσ να 

επακολουκιςει θ εμπρόκεςμθ υποβολι τθσ ταχυδρομικά (ήτοι μζχρι και την 25/05/2020), με ςυςτθμζνθ 

αλλθλογραφία, μαηί με πλιρθ δικαιολογθτικά, απορρίπτεται και δεν λαμβάνεται υπόψθ για το διαγωνιςμό.  

Ωσ εκ τοφτου, ςυςτινεται ςτουσ υποψθφίουσ, να αποςτζλλουν τθν Αίτθςθ - Υπεφκυνθ Διλωςι τουσ με τα 

ςυνθμμζνα ςε αυτι δικαιολογθτικά, κατά το δυνατόν νωρίτερα, προσ διαςφάλιςθ τθσ ταχφτερθσ λιψθσ τουσ και 

κατ’ επζκταςθ τθσ ταχφτερθσ ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ ελζγχου αυτϊν. Ωσ προσ τθν λιψθ, ςθμειϊνεται ότι, 

δφναται να διαπιςτϊνεται και από τουσ ίδιουσ χρθςιμοποιϊντασ τον κωδικό αρικμό παρακολοφκθςθσ 

αποςτολισ ςυςτθμζνου (tracking code) που παρζχεται από το ταχυδρομείο (δθμόςιο ι ιδιωτικό). 

Θ Αίτθςθ επζχει κζςθ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ του άρκρου 8 ν. 1599/1986 και θ ανακρίβεια των δθλοφμενων 

ςτοιχείων επιςφρει τισ προβλεπόμενεσ ποινικζσ και διοικθτικζσ κυρϊςεισ. 

2. Θ Επιτροπι παραλαβισ και ελζγχου δικαιολογθτικϊν ςυγκροτείται με Απόφαςθ του Αρχθγοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., 

αποτελείται από Αξιωματικοφσ Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. και ζργο τθσ είναι: 

α. Θ παραλαβι και ο ζλεγχοσ τθσ ακρίβειασ, τθσ πλθρότθτασ, τθσ ςφνταξθσ και τθσ εμπρόκεςμθσ υποβολισ όλων 

των αιτιςεων και των ςυνθμμζνων ςε αυτζσ δικαιολογθτικϊν, που υποβάλλονται από τουσ υποψθφίουσ. 

β. Θ ςφνταξθ και ζκδοςθ ζωσ και τθν 10/06/2020 θμζρα Τετάρτθ, πίνακα υποψθφίων με ΕΛΛΙΡΘ 

δικαιολογθτικά, ςτον οποίο πρζπει να αναγράφεται για κάκε υποψιφιο/α ποιεσ ακριβϊσ ελλείψεισ / ςφάλματα 

διαπιςτϊκθκαν. Ο εν λόγω Ρίνακασ, αναρτάται προσ ενθμζρωςθ των υποψθφίων ςτθν ιςτοςελίδα του 

Αρχθγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr/taxonomy/term/259) (https://www.hcg.gr/→ ΕΛΣΟΔΟΣ→ ΥΡΘΕΣΛΕΣ→ 

ΔΕΚΡ), ςτθν οποία και παρζχεται πρόςβαςθ με τον υπθρεςιακό προςωπικό λογαριαςμό του υποψθφίου και τον 

κωδικό ειςόδου που ςυνοδεφει τον εν λόγω λογαριαςμό του.  

Διαγωνιςμόσ για τθν ειςαγωγι εν ενεργεία μονίμων ςτελεχϊν Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ςτθ Σχολι 

Δοκίμων Σθμαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2020-2021,  

με το ςφςτθμα των Ρανελλαδικϊν Εξετάςεων  

ΕΡΙΤΟΡΘ ΡΑΑΛΑΒΘΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ  

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΘΣΙΩΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ/ ΑΧΘΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

Ακτι Βαςιλειάδθ-Ρφλεσ Ε1-Ε2, ΡΕΙΑΙΑΣ, Τ.Κ. 18510 
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Η προκεςμία για υποβολι, από υποψιφιουσ/εσ που περιλαμβάνονται ςτον ανωτζρω Πίνακα, 

ςυμπλθρωματικϊν δικαιολογθτικϊν ορίηεται, μζχρι και τθν 15/06/2020 θμζρα Δευτζρα [θμερομθνία 

ςφραγίδασ του ταχυδρομείου (δθμόςιου ι ιδιωτικοφ)].  

γ. Μετά τθ λιψθ ςυμπλθρωματικϊν δικαιολογθτικϊν (εντόσ τθσ ταχκείςασ προκεςμίασ προςκόμιςισ τουσ, από 

υποψιφιουσ που αρχικά διαπιςτϊκθκαν ελλείψεισ ςτα δικαιολογθτικά τουσ) η ζκδοςη το αργότερο ζωσ και την 

24/06/2020 ημζρα Τετάρτη, τελικοφ πίνακα υποψηφίων που γίνονται δεκτοί για ςυμμετοχή ςτισ εξετάςεισ, 

αναγράφοντασ τθν κατθγορία τουσ (Ανκυπαςπιςτζσ Λ.Σ., Υπαξιωματικοφσ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ι Λιμενοφφλακεσ), 

κάνοντασ πρόςκετθ μνεία ςτισ περιπτϊςεισ που δφνανται να υπαχκοφν ςε ειδικζσ και λοιπζσ κατθγορίεσ  του 

Κεφαλαίου Α' τθσ παροφςασ.  Ο εν λόγω Ρίνακασ, αναρτάται προσ ενθμζρωςθ των υποψθφίων ςτθν ιςτοςελίδα 

του Αρχθγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr/taxonomy/term/259) (https://www.hcg.gr/→ ΕΛΣΟΔΟΣ→ ΥΡΘΕΣΛΕΣ→ 

ΔΕΚΡ). 

δ. Θ διαβίβαςθ, μετά το πζρασ των ανωτζρω, ςτθ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Ρροςωπικοφ του Αρχθγείου Λ.Σ.-

ΕΛ.ΑΚΤ. του ωσ άνω αναφερόμενου πίνακα των υποψθφίων που υπζβαλαν δικαιολογθτικά και ζγιναν δεκτοί, 

κεωρθμζνου από τον Αρχθγό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., κακϊσ και κατάςταςθσ με τουσ υποψθφίουσ που υπζβαλαν 

δικαιολογθτικά αλλά απορρίφκθκαν. Ο πίνακασ υποψθφίων που γίνονται δεκτοί αποςτζλλεται ςτο Υπουργείο 

Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων για τθν επεξεργαςία και ζκδοςθ των αποτελεςμάτων. 

ε.  Θ καταμζτρθςθ και καταγραφι του ςυνόλου των δικαιολογθτικϊν που υποβλικθκαν ςε φωτοαντίγραφο 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του Ν.2690/1999, όπωσ ιςχφει. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εϋ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΕΞΕΤΑΣΘ ΥΡΟΨΘΦΙΩΝ ΕΚ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  

1.  Οι υποψιφιοι που είναι εν ενεργεία μόνιμα ςτελζχθ του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., υποβάλλονται μόνο ςε υγειονομικζσ 

εξετάςεισ. Ειδικότερα, όςοι εξ αυτϊν επελζγθςαν για τθν Σχολι Δοκίμων Σθμαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., 

υποβάλλονται, μετά τθν ζκδοςθ των αποτελεςμάτων από το Υπουργείο Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων και πριν 

κλθκοφν για φοίτθςθ, ςε υγειονομικζσ εξετάςεισ κατά τισ οποίεσ κα γίνεται και μζτρθςθ των ςωματομετρικϊν 

τουσ ςτοιχείων προκειμζνου να διαπιςτωκεί, μεταξφ άλλων, εάν διακζτουν το ελάχιςτο, ανεξαρτιτωσ φφλου, 

απαιτοφμενο ανάςτθμα κατά τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ. 

2.  Πςοι από αυτοφσ κρικοφν από τθν Ανωτάτθ του Ναυτικοφ Υγειονομικι Επιτροπι (ΑΝΥΕ) ωσ υγειονομικϊσ 

ακατάλλθλοι για Δόκιμοι Σθμαιοφόροι Λ.Σ. ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ρ.Δ.11/2014, δεν ειςάγονται ςτθ Σχολι 

Δοκίμων Σθμαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και για τθν ςυμπλιρωςθ των κενϊν κζςεων καλοφνται από τον οικείο πίνακα 

επιλαχόντων οι επόμενοι, κατά φκίνουςα βακμολογικι ςειρά, υποψιφιοι.  

3. Μετά τθν κατάταξθ ςτθ Σχολι κα υποβάλλονται και ςτισ παρακάτω εξετάςεισ: Τεςτ HIV, Τεςτ HbsAg, Τεςτ 

HCV, τοξικολογικι οφρων, τεςτ κφθςθσ (μόνο οι γυναίκεσ) και οποιαδιποτε άλλθ εξζταςθ απαιτθκεί με ευκφνθ 
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και μζριμνα τθσ  Σχολισ. Επιπρόςκετα, κα υποβάλλονται και ςε ζλεγχο για τθν φπαρξθ ι μθ δυςχρωματοψίασ, 

ςφμφωνα με τθν παρ. 505 του Γενικοφ Ρίνακα Νοςθμάτων Ρακιςεων και Βλαβϊν του Ρ.Δ. 11/2014 και ςε 

περίπτωςθ που θ χρωματικι τουσ αντίλθψθ χαρακτθριςκεί ωσ ελλιπισ, διαγράφονται από τθν οικεία Σχολι.  Σε 

κάκε περίπτωςθ, ο υγειονομικόσ ζλεγχοσ πριν τθν ειςαγωγι ςτθ Σχολι δεν είναι δεςμευτικόσ και μετά τθν 

κατάταξθ ςε αυτιν πραγματοποιείται εκ νζου πλιρθσ και λεπτομερισ υγειονομικόσ ζλεγχοσ. Εφόςον 

διαπιςτωκοφν παρεκκλίςεισ όςον αφορά ςτθν ςωματικι ικανότθτα των δοκίμων, εφαρμόηονται οι ιςχφουςεσ 

διατάξεισ, με ενδεχόμενο διαγραφισ τουσ από τθν Σχολι.        

  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤϋ 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΡΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΘ ΣΧΟΛΘ  

1. Οι ειςαγόμενοι κατατάςςονται ςτθν Σχολι Δοκίμων Σθμαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ωσ δόκιμοι Σθμαιοφόροι Λ.Σ., 

ςτο δεφτερο ζτοσ ςπουδϊν, με Απόφαςθ του Υπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ. 

2. Με τθν παραπάνω απόφαςθ κακορίηεται θ θμερομθνία κατάταξθσ κακϊσ και θ θμερομθνία παρουςίαςθσ ςτθ 

Σχολι Δοκίμων Σθμαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τθν ζναρξθ τθσ εκπαίδευςθσ. Το Αρχθγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καλεί τουσ 

επιτυχόντεσ/οφςεσ για κατάταξθ ςτθν προκακοριςμζνθ θμερομθνία. Θ πρόςκλθςθ γίνεται με Εγκφκλιο Διαταγι 

Ρρόςκλθςθσ Κατάταξθσ Ειςακτζων, θ οποία αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του Λιμενικοφ Σϊματοσ- Ελλθνικισ 

Ακτοφυλακισ (www.hcg.gr), κακϊσ και ςτο πρόγραμμα «Διαφγεια». 

3. Οι επιτυχόντεσ/οφςεσ υποψιφιοι/εσ τθν θμζρα κατατάξεϊσ τουσ προςκομίηουν, ςτθ Σχολι Δοκίμων 

Σθμαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., θ οποία και διενεργεί ςχετικό ζλεγχο, τα εξισ δικαιολογθτικά κατάταξθσ: 

α. Δελτίο ταυτότθτασ, 

β. Ριςτοποιθτικό τθσ Ειςαγγελικισ Αρχισ του τόπου κατοικίασ τουσ ότι δεν διϊκονται ωσ φυγόποινοι, φυγόδικοι 

που να ζχει εκδοκεί τρεισ (3) μινεσ το πολφ πριν από τθν θμερομθνία υποβολισ, 

γ. Υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 ςτθν οποία να δθλϊνουν ότι δεν διϊκονται ωσ φυγόποινοι, φυγόδικοι 

από εκτόσ του τόπου κατοικίασ τουσ Ειςαγγελικι Αρχι τθσ Χϊρασ και οφτε ζχουν παραπεμφκεί ςε δίκθ, οφτε ζχει 

αςκθκεί ςε βάροσ τουσ ποινικι δίωξθ, 

δ. Υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 ςτθν οποία να δθλϊνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμζνοι ςε άλλο Ανϊτατο 

Εκπαιδευτικό Μδρυμα (ΑΕΛ), Ρανεπιςτθμιακοφ ι Τεχνολογικοφ Τομζα, ι βεβαίωςθ διαγραφισ εφόςον είναι ιδθ 

εγγεγραμμζνοι ςε κάποιο ΑΕΛ, 

κακϊσ και οιοδιποτε άλλο ζγγραφο απαιτθκεί.   

http://www.hcg.gr/
ΑΔΑ: Ψ6ΘΙ4653ΠΩ-0ΙΥ
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4.  Επιπρόςκετα, θ Σχολι Δοκίμων Σθμαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αναηθτεί αυτεπαγγζλτωσ και ελζγχει τα 

ακόλουκα δικαιολογθτικά κατάταξθσ: 

α. Αντίγραφο ποινικοφ μθτρϊου δικαςτικισ χριςθσ. 

β. Ριςτοποιθτικό του οικείου Ρρωτοδικείου περί μθ κζςθσ ςε δικαςτικι ςυμπαράςταςθ. 

5. Θ Σχολι Δοκίμων Σθμαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μετά τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ κατάταξθσ, ενεργεί ωσ ακολοφκωσ: 

α. Ρροβαίνει ςτθν κατάταξθ των παρουςιαηομζνων, ςυντάςςοντασ για κάκε ζναν από τουσ καταταςςόμενουσ 

πρακτικό κατάταξθσ και αναφζρουν αμζςωσ ςτθ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Ρροςωπικοφ του Αρχθγείου Λ.Σ.-

ΕΛ.ΑΚΤ. τα ονοματεπϊνυμα των καταταγζντων και των μθ καταταγζντων για οποιονδιποτε λόγο. 

β. Υποβάλουν ςτθ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Ρροςωπικοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αντίγραφα των  πρακτικϊν κατάταξθσ, 

κακϊσ και όλα τα δικαιολογθτικά κατάταξθσ των καταταγζντων, μετά ςχετικισ κατάςταςθσ όπου κα 

αναγράφεται αναλυτικά κάκε δικαιολογθτικό και κα βεβαιϊνεται θ ακρίβεια, θ ορκότθτα και θ πλθρότθτα των 

δικαιολογθτικϊν κατάταξθσ ςτο ςφνολό τουσ.    

6. Για τον ζλεγχο γνθςιότθτασ όλων των δικαιολογθτικϊν ι πιςτοποιθτικϊν των ειςαγομζνων ςτθν οικεία Σχολι 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 28 του ν.4305/2014, όπωσ ιςχφει, ςυγκροτείται με απόφαςθ του Αρχθγοφ 

Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Επιτροπι Αξιωματικϊν Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Από τθν ίδια Επιτροπι ελζγχεται και ποςοςτό τουλάχιςτον 

πζντε τοισ εκατό (5%) του ςυνόλου των δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν ςε φωτοαντίγραφα ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν.2690/1999, όπωσ ιςχφει 

7. Αν υποψιφιοσ μζχρι τθν κατάταξι του ςτθ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. απϊλεςε ζςτω και ζνα από τα προβλεπόμενα 

από τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ προςόντα, διαγράφεται από τον πίνακα επιτυχόντων με απόφαςθ του Υπουργοφ 

Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ που κοινοποιείται ςτον ενδιαφερόμενο και ςτθν Υπθρεςία του. Σε 

περίπτωςθ που Δόκιμοσ Σθμαιοφόροσ Λ.Σ. ειςάγεται ςτθ Σχολι βάςει ψευδϊν ι ανακριβϊν δικαιολογθτικϊν, 

ενθμερϊνεται ο αρμόδιοσ ειςαγγελζασ και εκτόσ από τισ τυχόν ποινικζσ ευκφνεσ και πεικαρχικζσ κυρϊςεισ 

που ζχει, ανακαλείται θ πράξθ κατάταξισ του. 

8. Αν εντόσ διμινου από τθν αρχικι, ανά κατθγορία ειςακτζων, θμερομθνία κατάταξθσ ςτθ Σχολι, υπάρχουν 

κενζσ κζςεισ, λόγω μθ προςζλευςθσ των ειςακτζων που περιλαμβάνονται ςτον κυρωμζνο πίνακα ι λόγω 

παραίτθςθσ ι απομάκρυνςθσ ι αποχϊρθςισ τουσ από τθ Σχολι για οποιονδιποτε λόγο, αφοφ οι εν λόγω 

υποψιφιοι διαγραφοφν με απόφαςθ του Υπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, ειςάγονται ςε αυτζσ 

για τθν πλιρωςθ των κενϊν κζςεων ιςάρικμοι, ανά κατθγορία, υποψιφιοι κατά φκίνουςα βακμολογικι ςειρά, 

βάςει των αποτελεςμάτων που κυρϊκθκαν από το Υπουργείο Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων. Εφόςον οι 

ειςαγόμενοι με τθν προαναφερόμενθ διαδικαςία δεν προςζλκουν για κατάταξθ ι παραιτθκοφν ι 

απομακρυνκοφν ι αποχωριςουν για οποιονδιποτε λόγο από τθ Σχολι, ειςάγονται προσ πλιρωςθ των κενϊν 

ΑΔΑ: Ψ6ΘΙ4653ΠΩ-0ΙΥ
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κζςεων που προκφπτουν, νζοι επιλαχόντεσ με τθν ίδια διαδικαςία, μζχρι τθν οριςτικι πλιρωςθ των κζςεων που 

προκθρφχκθκαν, εντόσ ενόσ (1) μινα από τθν θμερομθνία παραίτθςθσ ι απομάκρυνςθσ ι αποχϊρθςθσ του 

ειςαγομζνου, τθ κζςθ του οποίου καλείται να καλφψει, ςε κάκε περίπτωςθ εντόσ του ίδιου ζτουσ τθσ αρχικισ 

κατάταξθσ. 

Σε περίπτωςθ που για μία από τισ τρεισ κατθγορίεσ εν ενεργεία μονίμων ςτελεχϊν Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δεν υπάρχουν 

επιλαχόντεσ, τότε θ κενωκείςα κζςθ ι κζςεισ καλφπτονται με απόφαςθ του Υπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ 

Ρολιτικισ από επιλαχόντεσ υποψθφίουσ των άλλων κατθγοριϊν εν ενεργεία μονίμων ςτελεχϊν Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., 

βάςει τθσ ςυνολικισ  βακμολογίασ τουσ, κατά φκίνουςα ςειρά, που προκφπτει από τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο 

ςφςτθμα των γενικϊν εξετάςεων για ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, όπωσ ιςχφει κάκε φορά και 

ανεξαρτιτωσ κατθγορίασ. 

9.  Τα εν ενεργεία μόνιμα ςτελζχθ του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που ειςάγονται ωσ δόκιμοι ςτθ Σχολι Δοκίμων Σθμαιοφόρων 

Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. αλλά δεν αποφοιτοφν, επανζρχονται ςτθν προ τθσ ειςόδου τουσ κατάςταςθ και εφαρμόηονται για 

αυτοφσ οι ιςχφουςεσ για το μόνιμο προςωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διατάξεισ. Ο χρόνοσ φοίτθςισ τουσ ςτθ Σχολι 

Δοκίμων Σθμαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δεν προςμετράται ωσ χρόνοσ για τθ ςυμπλιρωςθ των γενικϊν τυπικϊν προσ 

προαγωγι προςόντων τουσ ι τθσ ανειλθμμζνθσ υποχρζωςθσ ελάχιςτου χρόνου παραμονισ τουσ ςτο Σϊμα.  

10. Θ ειςαγωγι των υποψθφίων ςτθ Σχολι Δοκίμων Σθμαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. γίνεται με βάςθ τθ ςυνολικι 

βακμολογία τουσ, κατά φκίνουςα ςειρά, που προκφπτει από τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο ςφςτθμα των γενικϊν 

εξετάςεων για ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, όπωσ ιςχφει κάκε φορά, και τθ διλωςθ προτίμθςθσ ςτο 

μθχανογραφικό τουσ δελτίο μζχρι να καλυφκεί o αρικμόσ ειςακτζων. Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ δφο ι 

περιςςοτζρων υποψθφίων εφαρμόηονται οι ιςχφουςεσ κάκε φορά διατάξεισ του Υπουργείου Ραιδείασ και 

Κρθςκευμάτων. 

11. Οι μθ ειςαγόμενοι/εσ ςτισ Σχολζσ υποψιφιοι, μποροφν κατόπιν αιτιςεϊσ τουσ και με δικι τουσ ευκφνθ, να 

παραλάβουν τα δικαιολογθτικά που κατζκεςαν για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο διαγωνιςμό. Τα δικαιολογθτικά των 

υποψθφίων που δεν κατατάχκθκαν, διατθροφνται ςτο αρχείο τθσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Ρροςωπικοφ Λ.Σ. 

– ΕΛ.ΑΚΤ. και μετά από δφο ζτθ από τθν κατάταξθ των επιλεγομζνων καταςτρζφονται από τριμελι Επιτροπι 

που ςυγκροτείται με Απόφαςθ του Αρχθγοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εκτόσ αν υπάρχει εκκρεμισ ςχετικι δίκθ, οπότε και 

διατθροφνται μζχρι τθ δθμοςίευςθ αμετάκλθτθσ απόφαςθσ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ηϋ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 75/2018 (Αϋ 145), θ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εδρεφει ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ 

Σχολισ Ναυτικϊν Δοκίμων ςτον Ρειραιά και εποπτεία ςε αυτιν, αςκείται από τουσ Υπουργοφσ Εκνικισ Άμυνασ  

και Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, δια του Γενικοφ Επιτελείου Ναυτικοφ και του Αρχθγείου Λιμενικοφ 

ΑΔΑ: Ψ6ΘΙ4653ΠΩ-0ΙΥ
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Σϊματοσ - Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ αντίςτοιχα. Οι Δόκιμοι Σθμαιοφόροι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από το τρίτο (3ο) ζτοσ 

κατανζμονται ςε ειδικότθτεσ Κυβερνθτϊν Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Μθχανικϊν Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Οι αποφοιτιςαντεσ 

επιτυχϊσ από τθν Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. ονομάηονται Σθμαιοφόροι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με προεδρικό διάταγμα, που 

εκδίδεται κατόπιν πρόταςθσ του Υπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, και εγγράφονται ςτα μόνιμα 

ςτελζχθ του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ςφμφωνα με τθ ςειρά επιτυχίασ τουσ. 

2. Θ παροφςα προκιρυξθ να αποςταλεί όπου υπθρετεί προςωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ςτα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ 

και ςτον θμεριςιο τφπο και να αναρτθκεί ςτο πρόγραμμα «Διαφγεια» και ςτθν ιςτοςελίδα του Αρχθγείου Λ.Σ.-

ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr/taxonomy/term/259) (https://www.hcg.gr/→ ΕΛΣΟΔΟΣ→ ΥΡΘΕΣΛΕΣ→ ΔΕΚΡ) για τθν όςο 

το δυνατό ευρφτερθ και πλθρζςτερθ ενθμζρωςθ των ενδιαφερομζνων. 

3. Στθν παροφςα προκιρυξθ επιςυνάπτεται, ωσ αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ και το ακόλουκο ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ 

«Οδθγίεσ θλεκτρονικισ ςυμπλιρωςθσ Αίτθςθσ - Υπεφκυνθσ Διλωςθσ Συμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό».  

 

            

                                                                                            

 
 
 
 
 
 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Αρχθγόσ 

 

Αντιναφαρχοσ Λ.Σ.  

ΚΛΙΑΘΣ Θεόδωροσ 

 

http://www.hcg.gr/taxonomy/term/259
ΑΔΑ: Ψ6ΘΙ4653ΠΩ-0ΙΥ
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Ανικει ςτθν Αρικμ. Ρρωτ.: 2421.1/26688/20/08-05-2020 Ρροκιρυξθ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ 

Οδθγίεσ θλεκτρονικισ ςυμπλιρωςθσ Αίτθςθσ - Υπεφκυνθσ Διλωςθσ Συμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό 

1.   Οι υποψιφιοι/εσ που επικυμοφν να ειςαχκοφν ςτθ Σχολι Δοκίμων Σθμαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., 

ΣΥΜΡΛΘΩΝΟΥΝ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΑ Αίτθςθ - Υπεφκυνθ Διλωςθ για τθν ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό ειςαγωγισ ςτθ 

Σχολι Δοκίμων Σθμαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπωσ αυτι εμφανίηεται ςτθν θλεκτρονικι εφαρμογι που κα 

λειτουργιςει ειδικά για το διαγωνιςμό, τισ θμερομθνίεσ από 11/05/2020 θμζρα Δευτζρα, ζωσ και 

24/05/2020 θμζρα Κυριακι. 

Ειδικότερα, οι υποψιφιοι/εσ, κα πρζπει: 

(α)   Με τθ χριςθ του υπθρεςιακοφ προςωπικοφ λογαριαςμοφ του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου τουσ να 

ςυνδεκοφν ςτθν ιςτοςελίδα https://sxolesls.hcg.gr/monimoi  και να επιλζξουν «Νζα αίτθςθ». 

(β)     Μετά τθν ειςαγωγι του/τθσ υποψθφίου/ασ ςτθ φόρμα τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ και τθν ςυμπλιρωςθ 

όλων των ςτοιχείων αυτισ, παρζχονται οι εξισ επιλογζσ: 

i. Ρροςωρινι αποκικευςθ, όπου επιτρζπεται ο υποψιφιοσ να μεταβάλλει/διορκϊςει τα δθλωκζντα ςτθν 

Αίτθςθ ςτοιχεία του. 

ii. Οριςτικι Καταχϊριςθ τθσ Αίτθςθσ –Υπεφκυνθσ Διλωςθσ. Μετά τθν επιλογι τθσ «Οριςτικισ 

Καταχϊριςθσ» δεν επιτρζπεται καμία μεταβολι/διόρκωςθ ςτοιχείων από τον υποψιφιο.   

iii. Εκτφπωςθ τθσ Αίτθςθσ –Υπεφκυνθσ Διλωςθσ. Θ ςυγκεκριμζνθ επιλογι γίνεται ενεργι μετά τθν 

«Οριςτικι Καταχϊριςθ» τθσ Αίτθςθσ –Υπεφκυνθσ Διλωςθσ. 

Μετά τθν επιλογι τθσ «Οριςτικισ Καταχϊριςθσ» δεν επιτρζπεται καμία μεταβολι/διόρκωςθ ςτοιχείων από 

τον/τθν υποψιφιο/α ςτθν Αίτθςθ – Υπεφκυνθ Διλωςθ, θ οποία γίνεται πλζον εκτυπϊςιμθ. 

2. Ακολοφκωσ, προκειμζνου να επικυρωκεί θ ςυμμετοχι του/τθσ  υποψθφίου/ασ  ςτο 

διαγωνιςμό,  κα πρζπει  θ ωσ άνω Αίτθςθ – Υπεφκυνθ Διλωςθ: 

Α.  Να εκτυπωκεί. 

Β.  Να υπογραφεί και να κεωρθκεί από αρμόδια Αρχι για το ΓΝΘΣΙΟ ΤΘΣ ΥΡΟΓΑΦΘΣ. 

Γ.   Να ςυλλεχκοφν και να επιςυναφκοφν ςε αυτιν τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, προκειμζνου ΟΛΑ ΜΑΗΙ 

να ΥΡΟΒΛΘΘΟΥΝ ΤΑΧΥΔΟΜΙΚΑ, με ςυςτθμζνθ αλλθλογραφία, από  11/05/2020 θμζρα Δευτζρα, 

ζωσ και 25/05/2020 θμζρα Δευτζρα ςτθ διεφκυνςθ:  

https://sxolesls.hcg.gr/
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Το εμπρόκεςμο τθσ υποβολισ διαπιςτϊνεται από τθν θμερομθνία ςφραγίδασ του ταχυδρομείου 

(Δθμόςιου ι Ιδιωτικοφ). Αιτιςεισ που αποςτζλλονται εκπρόκεςμα απορρίπτονται. 

 Ωσ εκ τοφτου, ςυςτινεται ςτουσ υποψθφίουσ, να αποςτζλλουν τθν Αίτθςθ - Υπεφκυνθ Διλωςι τουσ 

με τα ςυνθμμζνα ςε αυτι δικαιολογθτικά, κατά το δυνατόν νωρίτερα, προσ διαςφάλιςθ τθσ ταχφτερθσ λιψθσ 

τουσ και κατ’ επζκταςθ τθσ ταχφτερθσ ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ ελζγχου αυτϊν. Ωσ προσ τθν λιψθ, 

ςθμειϊνεται ότι, δφναται να διαπιςτϊνεται και από τουσ ίδιουσ χρθςιμοποιϊντασ τον κωδικό αρικμό 

παρακολοφκθςθσ αποςτολισ ςυςτθμζνου (tracking code) που παρζχεται από το ταχυδρομείο (δθμόςιο ι 

ιδιωτικό). 

Σε περίπτωςθ που μετά τα ανωτζρω, υποψιφιοσ/α διαπιςτϊςει ότι εκ παραδρομισ καταχϊριςε 

εςφαλμζνα κάποια από τα ηθτοφμενα ςτοιχεία ςτθν Αίτθςθ – Υπεφκυνθ Διλωςθ, κα πρζπει να προβεί άμεςα 

και εγγράφωσ ςε ςχετικι ενθμζρωςθ τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ & Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν, με κάκε πρόςφορο 

τρόπο και το αργότερο ζωσ και 25/05/2020 θμζρα Δευτζρα, προκειμζνου να γίνει ςχετικόσ ζλεγχοσ και 

διόρκωςθ αυτϊν από τθν Επιτροπι.  

Επιπρόςκετα, υπογραμμίηεται ότι, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, θ Επιτροπι Ραραλαβισ & Ελζγχου 

Δικαιολογθτικϊν κα ελζγξει τθν ακρίβεια, τθν πλθρότθτα, τθν ςφνταξθ και τθν εμπρόκεςμθ υποβολι όλων των 

αιτιςεων και των ςυνθμμζνων ςε αυτζσ δικαιολογθτικϊν και μζχρι και τθν 10/06/2020, θμζρα Τετάρτθ, κα 

εκδϊςει πίνακα υποψθφίων με ΕΛΛΙΡΘ δικαιολογθτικά, ςτον οποίο πρζπει να αναγράφεται για κάκε 

υποψιφιο/α ποιεσ ακριβϊσ ελλείψεισ / ςφάλματα διαπιςτϊκθκαν. Ο εν λόγω Ρίνακασ, αναρτάται προσ 

ενθμζρωςθ των υποψθφίων ςτθν ιςτοςελίδα του Αρχθγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr/taxonomy/term/259) 

(https://www.hcg.gr/→ ΕΛΣΟΔΟΣ→ ΥΡΘΕΣΛΕΣ→ ΔΕΚΡ). 

  

 

Διαγωνιςμόσ για τθν ειςαγωγι μονίμων εν ενεργεία ςτελεχϊν Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ςτθ Σχολι Δοκίμων 

Σθμαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2020-2021,  

με το ςφςτθμα των Ρανελλαδικϊν Εξετάςεων  

ΕΡΙΤΟΡΘ ΡΑΑΛΑΒΘΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ  

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΘΣΙΩΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ/ ΑΧΘΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

Ακτι Βαςιλειάδθ-Ρφλεσ Ε1-Ε2, ΡΕΙΑΙΑΣ, Τ.Κ. 18510 
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Η προκεςμία για υποβολι, από υποψιφιουσ/εσ που περιλαμβάνονται ςτον ανωτζρω Πίνακα, 

ςυμπλθρωματικϊν δικαιολογθτικϊν ορίηεται, μζχρι και τθν 15/06/2020 θμζρα Δευτζρα [θμερομθνία 

ςφραγίδασ του ταχυδρομείου (δθμόςιου ι ιδιωτικοφ)].  

 Μετά τθ λιψθ ςυμπλθρωματικϊν δικαιολογθτικϊν, θ Επιτροπι κα εκδϊςει τελικό πίνακα υποψθφίων 

που γίνονται δεκτοί για ςυμμετοχι ςτισ εξετάςεισ, αναγράφοντασ τθν κατθγορία τουσ (Ανκυπαςπιςτζσ Λ.Σ., 

Υπαξιωματικοφσ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ι Λιμενοφφλακεσ), κάνοντασ πρόςκετθ μνεία ςτισ περιπτϊςεισ που δφνανται να 

υπαχκοφν ςε ειδικζσ και λοιπζσ κατθγορίεσ  του Κεφαλαίου Α' τθσ παροφςασ.  Ο εν λόγω Ρίνακασ, αναρτάται 

προσ ενθμζρωςθ των υποψθφίων ςτθν ιςτοςελίδα του Αρχθγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

(www.hcg.gr/taxonomy/term/259) (https://www.hcg.gr/→ ΕΛΣΟΔΟΣ→ ΥΡΘΕΣΛΕΣ→ ΔΕΚΡ) και αποςτζλλεται ςτο 

Υπουργείο Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων για τθν επεξεργαςία και ζκδοςθ των αποτελεςμάτων.  
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΘΣ 

Ι. ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ  

1. ΓΕΝΛΚΟ (όπου υπθρετεί προςωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) 

2. Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./ Γραφείο Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ και Δθμοςίων Σχζςεων (για δθμοςίευςθ ςτα Μ.Μ.Ε. και 

ςτον Τφπο) 

3. Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./ΔΘΔΕΡ (για ανάρτθςθ ςτο δικτυακό τόπο του Αρχθγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  www.hcg.gr  ) 

4. Σχολι Δοκίμων Σθμαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

5. Υπουργείο Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων/ Γενικι Διεφκυνςθ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ, Ρρογραμματιςμοφ & 

Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ/Διεφκυνςθ Εξετάςεων και Ριςτοποιιςεων   

6. Υπουργείο Εςωτερικϊν/ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ/ Τμιμα 

προγραμματιςμοφ Ανκρωπινοφ Δυναμικοφ 

7. Υπουργείο Οικονομικϊν/ Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ 

8. Υπουργείο Ρροςταςίασ του Ρολίτθ/Αρχθγείο Ελλθνικισ Αςτυνομίασ/Κλάδοσ Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ και 

Ανκρϊπινου Δυναμικοφ/ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ και Ανάπτυξθσ Ανκρωπίνων Ρόρων 

9. Υπουργείο Ρροςταςίασ του Ρολίτθ /Αρχθγείο Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ /Επιτελείο/ Διεφκυνςθ Ανκρωπίνων 

Ρόρων 

10. ΓΕΕΚΑ/ Βϋ Κλάδοσ/ Β2/ 1/ ΤΜΘΜΑ ΕΚΝΛΚΘΣ ΚΑΛ ΣΤΑΤΛΩΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ – ΔΛΑΚΛΑΔΛΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ  

11. ΓΕΝ/ΔΝΕ, ΝΝΑ, ΝΝΡ, ΑΝΥΕ 

 

ΙΙ. ΕΣΩΤΕΙΚΘ ΔΙΑΝΟΜΘ 

1. Γρ. κ. Υπουργοφ  

2. Γρ. κ. Αρχθγοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

3. Γρ. κ. Αϋ Υπαρχθγοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

4. Γρ. κ. Βϋ Υπαρχθγοφ Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. 

5. Γρ. κ. Γενικοφ Επικεωρθτι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

6. Γρ. κ.κ. Διευκυντϊν Κλάδων –Γενικοφ Διευκυντι Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 

7. Γρ. κ. Διευκυντι Υπθρεςίασ Υγειονομικοφ 
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