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Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ 
 
ΚΕΜΑ: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ για τθν ειςαγωγι ιδιωτϊν ςτισ Σχολζσ Δοκίμων Σθμαιοφόρων Λ.Σ.-

ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2023-2024, με το ςφςτθμα των Ρανελλαδικϊν 

Εξετάςεων». 

 
Ο ΑΧΘΓΟΣ ΤΟΥ ΛΛΜΕΝΛΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ 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). 

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

γ) Των παρ.21 και 22 του ζνατου άρκρου του ν. 4057/2012 «Ρεικαρχικό Δίκαιο Δθμοςίων Ρολιτικϊν 

Διοικθτικϊν Υπαλλιλων και Υπαλλιλων Νομικϊν Ρροςϊπων Δθμοςίου Δικαίου» (Αϋ 54). 

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

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

αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 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 τθσ διαφάνειασ, ρυκμίςεισ κεμάτων Ειςαγωγικοφ Διαγωνιςμοφ Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλεσ 

διατάξεισ» (Αϋ 237). 

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

Νθςιωτικισ Ρολιτικισ» του ν. 4532/2018 (Αϋ63). 

ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΛΑΔΛΚΤΥΟ 
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θ) Των παρ. 1 και 2 του άρκρου 22 «Ευεργετικι διάταξθ για τα τζκνα αποβιϊςαντοσ ςτελζχουσ Λ.Σ.-

ΕΛ.ΑΚΤ. και τθ ςφηυγό του» του ν. 4597/2019 «Για τθν κφρωςθ των Συμβάςεων Ραραχϊρθςθσ που ζχουν 

ςυναφκεί μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και των Οργανιςμϊν Λιμζνοσ Α.Ε. - Διατάξεισ για τθ λειτουργία του 

ςυςτιματοσ λιμενικισ διακυβζρνθςθσ και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ35). 

κ) του άρκρου 51 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία και διαφάνεια τθσ 

Κυβζρνθςθσ, των κυβερνθτικϊν οργάνων και τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» (Αϋ133) 

ι) 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). 

ια) Του ν.4727/2020 «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ 

(ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) Θλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό 

Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972) και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ184). 

ιβ) Του άρκρου 90 του Κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά όργανα, που 

κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του π.δ. 63/2005 (Αϋ 98). 

ιγ) Του π.δ. 13/2018 «Οργανιςμόσ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ» (Αϋ26). 

ιδ) Του π.δ. 75/2018 «Οργάνωςθ και Λειτουργία τθσ Σχολισ Δοκίμων Σθμαιοφόρων Λιμενικοφ Σϊματοσ 

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

ιε) Του π.δ. 76/2018 «Οργάνωςθ και Λειτουργία τθσ  Σχολισ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και ζνταξθ αυτισ 

ςτθν ανϊτερθ βακμίδα τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ» (Αϋ146) . 

ιςτ)  Του π.δ. 81/2019 «Σφςταςθ, ςυγχϊνευςθ, μετονομαςία και κατάργθςθ Υπουργείων και 

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

ιη) Του π.δ. 83/2019 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν 

και Υφυπουργϊν» (Αϋ 121). 

ιθ) 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).   

ικ) Τθσ αρικ. 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 του άρκρου 100 του 

ν.4610/2019 (Α’ 70)» (Β’ 345). 
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κ) Τθσ αρικ. πρωτ.: 2421.1/21777/2020/06-4-2020 Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν Ραιδείασ και 

Κρθςκευμάτων και Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ «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), όπωσ τροποποιικθκε με τισ αρικ. πρωτ.: 2421.1/21639/2021/26-3-2021 (Βϋ 1231), 

αρικ. πρωτ.: 2421.1/94999/2021/29-12-2021 (Βϋ 6507) και αρικ. πρωτ.: 2421.1/87338/2022/07-12-2022 

όμοιεσ (Β’ 6256). 

2. Τθν αρ.: 31/27-09-2022 Ρράξθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου «Ζγκριςθ προγραμματιςμοφ 

προςλιψεων ζτουσ 2023». 

3. Τθν αρικ. πρωτ.: 2/188030/ΔΡΓΚ/20-12-2022 Εγκφκλιο «Εκτζλεςθ Ρροχπολογιςμοφ Οικονομικοφ 

Ζτουσ 2023» του Υπουργείου Οικονομικϊν/ ΓΓΔΡ/ Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ/ Γενικι Διεφκυνςθ 

Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ και Ρροχπολογιςμοφ/ Διεφκυνςθ Ρροχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (ΑΔΑ: 

6ΤΛΤΘ-19).  

4. Τθν αρικ. πρωτ.: 2811.2/92366/2022/28-12-2022 «Βεβαίωςθ φπαρξθσ πίςτωςθσ ςτον Τακτικό 

Ρροχπολογιςμό ΥΝΑΝΡ ζτουσ 2023» τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου 

Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/ Διεφκυνςθ Ρροχπολογιςμοφ και Οικονομικισ Ρλθροφόρθςθσ/ Τμιμα 

Αϋ(ΑΔΑ: 9ΘΞΘ4653ΡΓΩ-ΞΚΑ).  

5. Τθν αρικ. πρωτ.: 2421.1/3980/2023/18-01-2023 Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν, 

Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων και Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ «Κακοριςμόσ του αρικμοφ ειςαγομζνων 

ιδιωτϊν ςτισ Σχολζσ Δοκίμων Σθμαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων κατά το ακαδθμαϊκό 

ζτοσ 2023-2024, φςτερα από ςυμμετοχι τουσ ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ του ςχολικοφ ζτουσ 2022-2023» (Β’ 

294). 

 

Α Ρ Ο Φ Α Σ Λ Η Ο Υ Μ Ε 

Ρροκθρφςςουμε διαγωνιςμό για τθν ειςαγωγι ιδιωτϊν (ανδρϊν - γυναικϊν) ςτισ Σχολζσ Δοκίμων 

Σθμαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2023-2024, με το ςφςτθμα 

των Ρανελλαδικϊν Εξετάςεων, ωσ ακολοφκωσ: 

 

ΚΕΦΑΛΑΛΟ Αϋ 

ΑΛΚΜΟΣ ΕΛΣΑΚΤΕΩΝ- ΚΑΤΑΝΟΜΘ ΚΕΣΕΩΝ 

1. Ο αρικμόσ των υποψθφίων που κα ειςαχκοφν ςτισ Σχολζσ Δοκίμων Σθμαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και 

Δοκίμων Λιμενοφυλάκων του Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ, κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 

2023-2024, με το ςφςτθμα των Ρανελλαδικϊν Εξετάςεων ειςαγωγισ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, 

κακορίηεται ςε είκοςι τζςςερισ (24) και ςε εξιντα (60), αντιςτοίχωσ. 

ΑΔΑ: 6ΨΚΧ4653ΠΩ-5Λ8



 

4 

2. Στον ςυνολικό αρικμό ειςακτζων ανά Σχολι, περιζχονται Eιδικζσ 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 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. 

γ. Λδιϊτεσ που ζχουν ςυμμετάςχει ενεργά ςε επιχειριςεισ, που ςυντονίηονται από το Υπουργείο Ναυτιλίασ 

και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ ι και τισ Λιμενικζσ Αρχζσ τθσ χϊρασ, πλθν υπαλλιλων Λιμζνοσ, για διάςωςθ 

κινδυνεφοντων ατόμων ςτθ κάλαςςα ι ςτουσ χερςαίουσ χϊρουσ αρμοδιότθτασ του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., εκκζτοντασ 

αποδεδειγμζνα τθ ηωι τουσ ςε κίνδυνο, με τθν προχπόκεςθ ότι διακζτουν τα προβλεπόμενα από τισ οικείεσ 

διατάξεισ προςόντα.  
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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. Από τον αρικμό των δοκίμων που ειςάγονται ςτθν οικεία Σχολι, ποςοςτό μζχρι τζςςερα 

τοισ εκατό (4%) καλφπτεται από τθν ειδικι κατθγορία υποψθφίων τθσ περίπτωςθσ γ’ 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 Κρθςκευμάτων, 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- γϋ 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. Οι  είκοςι τζςςερισ (24) κζςεισ των ειςακτζων ςτθ Σχολι Δοκίμων Σθμαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., 

κατανζμονται ωσ εξισ: 

α. Ροςοςτό 10%, ιτοι δφο (2) κζςεισ, που κα καλυφκεί από υποψιφιουσ/εσ που εξετάςκθκαν ςτα μακιματα 

τθσ Γϋ τάξθσ θμεριςιου Γενικοφ Λυκείου ςε εκνικό επίπεδο, το 2022 ι το 2021 και δεν λαμβάνουν μζροσ ςτισ 

αντίςτοιχεσ εξετάςεισ κατά το τρζχον ζτοσ (ΧΩΛΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΘ), ωσ ακολοφκωσ: 

i) Σε όςουσ/εσ εξετάςκθκαν ςτα μακιματα τθσ Γϋ τάξθσ θμεριςιου Γενικοφ Λυκείου ςε εκνικό επίπεδο το 

2022, ςε ποςοςτό 60%, ιτοι μία (1) κζςθ.  

ii) Σε όςουσ/εσ εξετάςκθκαν ςτα μακιματα τθσ Γϋ τάξθσ θμεριςιου Γενικοφ Λυκείου ςε εκνικό επίπεδο το 

2021, ςε ποςοςτό 40%, ιτοι μία (1) κζςθ. 

β. Ροςοςτό 90%, ιτοι είκοςι δφο (22) κζςεισ, κα καλυφκεί από υποψιφιουσ/εσ που κα λάβουν μζροσ ςτισ 

εξετάςεισ των μακθμάτων τθσ Γϋ τάξθσ θμεριςιου Γενικοφ Λυκείου, που εξετάηονται ςε εκνικό επίπεδο, κατά 

το τρζχον ςχολικό ζτοσ (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΛΣ). 
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γ. Δεν προκφπτουν κακ’ υπζρβαςθ κζςεισ ςε υποψθφίουσ που κα ςυμμετάςχουν ςτισ επαναλθπτικζσ 

εξετάςεισ του Σεπτεμβρίου, κακόςον θ διάταξθ του άρκρου 13Α παρ. 3 του ν. 4186/2013, όπωσ προςτζκθκε 

με το άρκρο 12 παρ. 2 του ν. 4468/2017 και τροποποιικθκε με το άρκρο 241 παρ.2 του ν.4610/2019 δεν 

εφαρμόηεται ςτισ παραγωγικζσ Σχολζσ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

6. Οι εξιντα (60) κζςεισ των ειςακτζων ςτθν Σχολι Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, κατανζμονται ωσ εξισ: 

α. Επί των εξιντα (60) κζςεων για τθ Σχολι Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, κοινό ειδικό ποςοςτό 6%, ιτοι 

τζςςερισ (4) κζςεισ, κα καλυφκεί από υποψιφιουσ/εσ, που ςυμμετζχουν ςτισ ειδικζσ πανελλαδικζσ εξετάςεισ 

των θμεριςιων Επαγγελματικϊν Λυκείων, που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 13 του 

ν.4186/2013, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 1 του άρκρου 241 του ν.4610/2019, κακϊσ και 

υποψιφιουσ/εσ των εςπερινϊν Επαγγελματικϊν Λυκείων που επιλζγουν να διεκδικιςουν κζςεισ από το 

ανωτζρω κοινό ειδικό ποςοςτό.  

Οι υποψιφιοι εςπερινϊν ΕΡΑ.Λ., που κατζκεςαν τθν αίτθςθ - διλωςθ ςυμμετοχισ ςτισ Ρανελλινιεσ 

Εξετάςεισ και επζλεξαν να ςυμμετάςχουν ςτισ Ρανελλαδικζσ Εξετάςεισ μόνο με το ειδικό ποςοςτό 1% των 

Εςπερινϊν ΕΡΑ.Λ. τθσ παρ. 2 του άρκρου 13 του ν. 4186/2013, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 1 του 

άρκρου 241 του ν.4610/2019 δεν ζχουν δικαίωμα να ςυμμετάςχουν ςτο διαγωνιςμό για τθν ειςαγωγι ςτθ 

Σχολι Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.  

Ρεραιτζρω, δεν προκφπτουν κακ’ υπζρβαςθ κζςεισ ςε υποψθφίουσ που κα ςυμμετάςχουν ςτισ 

επαναλθπτικζσ εξετάςεισ του Σεπτεμβρίου, διότι θ διάταξθ του άρκρου 13Α παρ. 3 του ν. 4186/2013, όπωσ 

προςτζκθκε με το άρκρο 12 παρ. 2 του ν. 4468/2017 και τροποποιικθκε με το άρκρο 241 παρ.2 του 

ν.4610/2019 δεν εφαρμόηεται ςτισ παραγωγικζσ Σχολζσ του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

Ειδικότερα, επί του ειδικοφ αυτοφ ποςοςτοφ (6%): 

i. Ροςοςτό 90%, ιτοι και οι τζςςερισ (4) κζςεισ, κα καλυφκεί από υποψιφιουσ/εσ, που ςυμμετζχουν ςτισ 

ειδικζσ πανελλαδικζσ εξετάςεισ των θμερθςίων Επαγγελματικϊν Λυκείων, που προβλζπονται από τισ 

διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 13 του ν. 4186/2013, κακϊσ και υποψιφιουσ/εσ των εςπερινϊν 

Επαγγελματικϊν Λυκείων που επιλζγουν να διεκδικιςουν κζςεισ από το ανωτζρω κοινό ειδικό ποςοςτό και 

ii. Σε ποςοςτό 10% δεν προκφπτει κζςθ. Ειδικότερα, για υποψθφίουσ που ςυμμετείχαν ςτισ πανελλαδικζσ 

εξετάςεισ του θμεριςιου Επαγγελματικοφ Λυκείου το 2022 και υποψιφιουσ/εσ των εςπερινϊν 

Επαγγελματικϊν Λυκείων που ςυμμετείχαν ςτισ Ρανελλαδικζσ Εξετάςεισ και επζλεξαν να διεκδικιςουν κζςεισ 

από το ανωτζρω κοινό ειδικό ποςοςτό το 2022 και ςυμμετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ επιλογισ για τθν 
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τριτοβάκμια εκπαίδευςθ χωρίσ νζα εξζταςθ, κατθγορία για τθν οποία επιφυλάςςεται το 60% των κζςεων δεν 

προκφπτει κζςθ. Ομοίωσ και για όςουσ/εσ είχαν ςυμμετάςχει το 2021, ςε ποςοςτό 40% δεν προκφπτει κζςθ. 

β. Επί των υπολοίπων πενιντα ζξι (56) κζςεων: 

i. Ροςοςτό 10%, ιτοι ζξι (6) κζςεισ, που κα καλυφκεί από υποψιφιουσ που εξετάςκθκαν ςτα μακιματα τθσ 

Γϋ τάξθσ θμεριςιου Γενικοφ Λυκείου ςε εκνικό επίπεδο, το 2022 ι το 2021 και δεν λαμβάνουν μζροσ ςτισ 

αντίςτοιχεσ εξετάςεισ κατά το τρζχον ζτοσ (ΧΩΛΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΘ), ωσ ακολοφκωσ: 

- Σε όςουσ/εσ εξετάςκθκαν ςτα μακιματα τθσ Γϋ τάξθσ θμεριςιου Γενικοφ Λυκείου ςε εκνικό επίπεδο το 

2022, ςε ποςοςτό 60%, ιτοι τζςςερισ (4) κζςεισ.  

- Σε όςουσ/εσ εξετάςκθκαν ςτα μακιματα τθσ Γϋ τάξθσ θμεριςιου Γενικοφ Λυκείου ςε εκνικό επίπεδο το 

2021, ςε ποςοςτό 40%, ιτοι δφο (2) κζςεισ. 

ii. Ροςοςτό 90%, ιτοι πενιντα (50) κζςεισ, κα καλυφκεί από υποψιφιουσ/εσ που κα λάβουν μζροσ ςτισ 

εξετάςεισ των μακθμάτων τθσ Γϋ τάξθσ θμεριςιου Γενικοφ Λυκείου, που εξετάηονται ςε εκνικό επίπεδο κατά 

το τρζχον ςχολικό ζτοσ (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΛΣ). 

iii. Δεν προκφπτουν κακ’ υπζρβαςθ κζςεισ ςε υποψθφίουσ που κα ςυμμετάςχουν ςτισ επαναλθπτικζσ 

εξετάςεισ του Σεπτεμβρίου, κακόςον θ διάταξθ του άρκρου 13Α παρ. 3 του ν. 4186/2013, όπωσ προςτζκθκε 

με το άρκρο 12 παρ. 2 του ν. 4468/2017 και τροποποιικθκε με το άρκρο 241 παρ.2 του ν.4610/2019 δεν 

εφαρμόηεται ςτισ παραγωγικζσ Σχολζσ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

7. Με τθν επιφφλαξθ του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 4 του παρόντοσ Κεφαλαίου, κατά τον υπολογιςμό των 

ποςοςτϊν των παρ. 5 και 6 του παρόντοσ Κεφαλαίου, τα κλαςματικά υπόλοιπα από 0,5 και άνω, 

ςτρογγυλοποιοφνται προσ τα άνω ςτθν επόμενθ μονάδα, ενϊ τα κλαςματικά υπόλοιπα από 0,49 και κάτω 

ςτρογγυλοποιοφνται προσ τα κάτω, ςτθν προθγοφμενθ μονάδα ι ςτο μθδζν. 

8. Θ κατανομι των κζςεων των ειςακτζων ανά ςφςτθμα ςυμμετοχισ και κατθγορία υποψθφίων 

αποτυπϊνεται ωσ ακολοφκωσ: 

 

I. ΣΧΟΛΘ ΔΟΚΛΜΩΝ ΣΘΜΑΛΟΦΟΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
 

 
Α. ΧΩΛΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΘ  

(ΥΡΟΨΘΦΛΟΛ ΡΟΥ ΕΞΕΤΑΣΚΘΚΑΝ ΣΤΑ ΜΑΚΘΜΑΤΑ ΤΘΣ Γϋ ΤΑΞΘΣ ΘΜΕΘΣΛΟΥ ΓΕΝΛΚΟΥ ΛΥΚΕΛΟΥ ΣΕ ΕΚΝΛΚΟ 

ΕΡΛΡΕΔΟ, ΤΟ 2022 Ι ΤΟ 2021 ΚΑΛ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΟΣ ΣΤΛΣ ΑΝΤΛΣΤΟΛΧΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΛΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΕΧΟΝ 

ΣΧΟΛΛΚΟ ΕΤΟΣ) 
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ΥΡΟΨΘΦΛΟΛ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΛΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΘΣ ΤΟ 2022 

Με ςειρά επιτυχίασ 1 

Ειδικζσ κατθγορίεσ (παρ. 2 Κεφαλαίου Αϋ  τθσ παροφςασ) 0 

ΣΥΝΟΛΟ 1 

ΥΡΟΨΘΦΛΟΛ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΛΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΘΣ ΤΟ 2021 

Με ςειρά επιτυχίασ 1 

Ειδικζσ κατθγορίεσ (παρ. 2 Κεφαλαίου Αϋ  τθσ παροφςασ) 0 

ΣΥΝΟΛΟ 1 

 

 

 

Β. ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΛΣ   

(ΣΥΣΤΘΜΑ ΘΜΕΘΣΛΟΥ ΓΕΝΛΚΟΥ ΛΥΚΕΛΟΥ) 

Με ςειρά επιτυχίασ 19 

Ειδικϊν κατθγοριϊν περ. α και β παρ. 2 Κεφαλαίου Αϋ τθσ παροφςασ *γονείσ και 

τζκνα πολφτεκνων οικογενειϊν, τρίτεκνων οικογενειϊν, κ.λπ. (10%)+ 

2 

Ειδικι κατθγορία περ. γ παρ. 2 Κεφαλαίου Αϋ  τθσ παροφςασ *Λδιϊτεσ που ζχουν 

ςυμμετάςχει ενεργά ςε επιχειριςεισ διάςωςθσ (4%)+ 

1 

ΣΥΝΟΛΟ 22 

 

ΛI. ΣΧΟΛΘ ΔΟΚΛΜΩΝ ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ 

 

Α. ΧΩΛΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΘ  

(ΥΡΟΨΘΦΛΟΛ ΡΟΥ ΕΞΕΤΑΣΚΘΚΑΝ ΣΤΑ ΜΑΚΘΜΑΤΑ ΤΘΣ Γϋ ΤΑΞΘΣ ΘΜΕΘΣΛΟΥ ΓΕΝΛΚΟΥ ΛΥΚΕΛΟΥ ΣΕ ΕΚΝΛΚΟ 

ΕΡΛΡΕΔΟ, ΤΟ 2022 Ι ΤΟ 2021 ΚΑΛ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΟΣ ΣΤΛΣ ΑΝΤΛΣΤΟΛΧΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΛΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΕΧΟΝ 

ΣΧΟΛΛΚΟ ΕΤΟΣ) 
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ΥΡΟΨΘΦΛΟΛ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΛΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΘΣ ΤΟ 2022 

Με ςειρά επιτυχίασ 4 

Ειδικζσ κατθγορίεσ (παρ. 2 Κεφαλαίου Αϋ  τθσ παροφςασ) 0 

ΣΥΝΟΛΟ 4 

ΥΡΟΨΘΦΛΟΛ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΛΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΘΣ ΤΟ 2021 

Με ςειρά επιτυχίασ 2 

Ειδικζσ κατθγορίεσ (παρ. 2 Κεφαλαίου Αϋ  τθσ παροφςασ) 0 

ΣΥΝΟΛΟ 2 

 

 

Β. ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΛΣ   

(ΣΥΣΤΘΜΑ ΘΜΕΘΣΛΟΥ ΓΕΝΛΚΟΥ ΛΥΚΕΛΟΥ) 

Με ςειρά επιτυχίασ 43 

Ειδικϊν κατθγοριϊν περ. α και β παρ. 2 Κεφαλαίου Αϋ  τθσ παροφςασ *γονείσ και 

τζκνα πολφτεκνων οικογενειϊν, τρίτεκνων οικογενειϊν, κ.λπ. (10%)+ 

5 

Ειδικι κατθγορία περ. γ παρ. 2 Κεφαλαίου Αϋ  τθσ παροφςασ *Λδιϊτεσ που ζχουν 

ςυμμετάςχει ενεργά ςε επιχειριςεισ διάςωςθσ (4%)+ 

2 

ΣΥΝΟΛΟ 50 

 

 

Γ. ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΛΣ   

(ΣΥΣΤΘΜΑ ΚΟΛΝΟΥ ΕΛΔΛΚΟΥ ΡΟΣΟΣΤΟΥ ΓΛΑ ΕΡΑ.Λ.) 

Με ςειρά επιτυχίασ 4 

Ειδικζσ κατθγορίεσ (παρ. 2 Κεφαλαίου Αϋ τθσ παροφςασ) 0 

ΣΥΝΟΛΟ 4 
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 9. Δικαίωμα ειςαγωγισ ςτισ παραγωγικζσ Σχολζσ του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., κακ’ υπζρβαςθ του ςυνολικοφ αρικμοφ 

των ειςακτζων ςε αυτζσ, χωρίσ ακλθτικζσ δοκιμαςίεσ και εφόςον ςυντρζχουν οι λοιπζσ προχποκζςεισ 

ειςαγωγισ που κζτουν οι διατάξεισ τθσ παροφςασ, πλθν του αναςτιματοσ, ζχουν ςφμφωνα με τα ειδικϊσ 

οριηόμενα ςτισ διατάξεισ των παραγράφων 1 και 2 του άρκρου 22  του Ν. 4597/2019 (Αϋ35) τα τζκνα του 

Υποπλοιάρχου Λ.Σ. ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΥ Κυριάκου του Σταφρου ο οποίοσ απεβίωςε ευριςκόμενοσ ςτθν ενεργό 

Υπθρεςία και του απονεμικθκε από τθν προθγοφμενθ του κανάτου του ο αμζςωσ επόμενοσ βακμόσ του 

Ρλωτάρχθ Λ.Σ. Το εν λόγω δικαίωμα ιςχφει εφόςον υποβάλουν αίτθςθ – διλωςθ ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ 

ςε πανελλαδικό επίπεδο και δθλϊςουν προτίμθςθ τθσ Σχολισ Δοκίμων Σθμαιοφόρων Λ.Σ. ι Δοκίμων 

Λιμενοφυλάκων ςτο Μθχανογραφικό Δελτίο του Υπουργείου Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων. Επιπρόςκετα, κα 

πρζπει να υποβάλουν, κατά τθν κακοριηόμενθ ςτθν παροφςα διαδικαςία, αίτθςθ-υπεφκυνθ διλωςθ για τθν 

ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό ειςαγωγισ ςτισ παραγωγικζσ Σχολζσ του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ςτθν οποία κα 

επιςυνάπτονται πζραν των προβλεπόμενων από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ δικαιολογθτικϊν και Ριςτοποιθτικό 

του οικείου Διμου ι Κοινότθτασ για τθν οικογενειακι τουσ κατάςταςθ ι ςχετικι Υπεφκυνθ Διλωςθ του 

άρκρου 8 ν.1599/1986.  

10. Δικαίωμα ειςαγωγισ ςτισ παραγωγικζσ Σχολζσ του 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 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. 

 

ΚΕΦΑΛΑΛΟ Βϋ 

ΡΟΣOΝΤΑ ΕΛΣΑΓΩΓΘΣ, ΡΟΥΡΟΚΕΣΕΛΣ ΚΑΛ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΘΣ ΥΡΟΨΘΦIΩΝ  

1. Οι ιδιϊτεσ υποψιφιοι για ειςαγωγι ςτισ Σχολζσ Δοκίμων Σθμαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων 

Λιμενοφυλάκων με το ςφςτθμα των εξετάςεων του Υπουργείου Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων ςε πανελλαδικό 

επίπεδο, πρζπει να ζχουν τα ακόλουκα προςόντα και προχποκζςεισ: 
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α. Να είναι Ζλλθνεσ πολίτεσ. 

β. Να μθν υπερβαίνουν το 26ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ, όριο που κεωρείται ότι ςυμπλθρϊνεται κατά τθν 31θ 

Δεκεμβρίου 2023, ιτοι να ζχουν γεννθκεί από 01-01-1997 και μεταγενζςτερα.  

γ. 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.  

δ.  Οι άνδρεσ υποψιφιοι να ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ ι να εκπλθρϊνουν αυτζσ 

(ςτρατεφςιμοι) ι να βρίςκονται νόμιμα εκτόσ ςτρατεφματοσ (π.χ. να μθν ζχουν κλθκεί ακόμα να υπθρετιςουν 

ςτισ Ζνοπλεσ Δυνάμεισ ι να ζχουν αναβάλει νομίμωσ τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ, κ.λπ.). 

ε. Να μθν ζχουν εκπζςει από ςτρατιωτικό βακμό, αποβλθκεί ι απολυκεί κατά περίπτωςθ από τισ Ζνοπλεσ 

Δυνάμεισ, τα Σϊματα Αςφαλείασ κακϊσ και από κζςθ δθμόςιασ υπθρεςίασ ι Ο.Τ.Α. ι άλλου νομικοφ 

προςϊπου δθμοςίου δικαίου, για λόγουσ πεικαρχίασ. 

ςτ. Να ζχουν υγεία και άρτια ςωματικι διάπλαςθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 11/2014 (Αϋ17), όπωσ 

ιςχφει, για τουσ υποψιφιουσ των Σχολϊν Στρατοφ Ξθράσ (Ππλα).  

Ειδικά κακορίηεται ότι, οι άνδρεσ υποψιφιοι πρζπει να ζχουν ανάςτθμα τουλάχιςτον 1,70 μ. και οι 

γυναίκεσ τουλάχιςτον 1,63 μ., αμφότεροι χωρίσ υποδιματα.  

η. Να ζχουν πίςτθ ςτο Σφνταγμα, αφοςίωςθ ςτθν πατρίδα και τθ δθμοκρατία και να μθν πρεςβεφουν 

κρθςκευτικζσ δοξαςίεσ, που εμποδίηουν τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ. Σε περίπτωςθ ςτθν οποία 

υποψιφιοσ/α, μετά τθν επιτυχία και τθν κατάταξι του/τθσ, αρνείται τθν εκτζλεςθ των ςτρατιωτικϊν του/τθσ 

κακθκόντων λόγω κρθςκευτικϊν ι άλλων δοξαςιϊν και πεποικιςεων ανακαλείται θ πράξθ κατάταξισ 

του/τθσ. 

θ. Να μθν ζχουν καταδικαςτεί ςε οποιοδιποτε βακμό:  

(1) για τζλεςθ ι απόπειρα τζλεςθσ ι κάκε μορφι ςυμμετοχισ ςε κακοφργθμα ςε οποιαδιποτε ποινι, 

(2) για τζλεςθ ι απόπειρα τζλεςθσ ι κάκε μορφι ςυμμετοχισ ςε εγκλιματα ανυποταξίασ, λιποταξίασ, 

προςβολϊν του δθμοκρατικοφ πολιτεφματοσ, προςβολϊν τθσ διεκνοφσ υπόςταςθσ τθσ χϊρασ, προςβολϊν 

κατά τθσ πολιτειακισ εξουςίασ, κατά των πολιτειακϊν και πολιτικϊν οργάνων, τρομοκρατικϊν πράξεων-

τρομοκρατικισ οργάνωςθσ, ςχετικά με το νόμιςμα, άλλα μζςα πλθρωμισ και ζνςθμα, πλαςτογραφίασ, 

πλαςτογραφίασ πιςτοποιθτικϊν, ψευδοφσ κατάκεςθσ, ψευδοφσ καταμινυςθσ, ψευδοφσ βεβαίωςθσ, 

παράβαςθσ κακικοντοσ, ανκρωποκτονίασ (εκτόσ τθσ προερχόμενθσ από αμζλεια), κατά τθσ γενετιςιασ 

ελευκερίασ και οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ, παράνομθσ βεβαίωςθσ ι είςπραξθσ 
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δικαιωμάτων του Δθμοςίου, δωροδοκίασ ι δωρολθψίασ, εκβίαςθσ, απάτθσ, απιςτίασ, ςυκοφαντικισ 

δυςφιμιςθσ,  ςυμπλοκισ, επικίνδυνθσ ςωματικισ βλάβθσ, κλοπισ, υπεξαίρεςθσ, αλιείασ ςτθν αιγιαλίτιδα 

ηϊνθ και τα εςωτερικά φδατα, παράνομθσ αλιείασ κατά παράβαςθ του ν.δ. 420/1970, λακρεμπορίασ, περί 

ναρκωτικϊν, όπλων και πυρομαχικϊν και τυχερϊν παιχνιδιϊν, περί αλλοδαπϊν, περί αρχαιοτιτων, 

ηωοκλοπισ, ηωοκτονίασ ι ςε εγκλιματα με ρατςιςτικά χαρακτθριςτικά, 

(3) για τζλεςθ ι απόπειρα τζλεςθσ ι κάκε μορφι ςυμμετοχισ ςε οποιοδιποτε ζγκλθμα του 

Στρατιωτικοφ Ροινικοφ Κϊδικα, 

(4) για τζλεςθ ι απόπειρα τζλεςθσ ι κάκε μορφι ςυμμετοχισ ςε οποιοδιποτε ζγκλθμα από δόλο ςε 

ποινι φυλάκιςθσ τουλάχιςτον τριϊν (3) μθνϊν. 

Επίςθσ, να μθ διϊκονται ωσ φυγόποινοι ι φυγόδικοι για τα παραπάνω αδικιματα και να μθν ζχουν 

παραπεμφκεί αμετάκλθτα ςε δίκθ ι εγκλειςκεί ςε ςωφρονιςτικό κατάςτθμα για κακοφργθμα ι κάποιο από 

τα πλθμμελιματα αυτά. 

Υποψιφιοι/εσ, οι οποίοι ζχουν παραπεμφκεί ςε δίκθ διά βουλεφματοσ, επιτρζπεται να υποβάλουν αίτθςθ 

ςυμμετοχισ αλλά δεν ειςάγονται ςτθν Σχολι, αν είναι επιτυχόντεσ, εφόςον δεν ζχει εκδοκεί μζχρι τθν 

θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κατάταξθσ αμετάκλθτο ακωωτικό βοφλευμα ι απόφαςθ. Ο όροσ 

καταδίκθ περιλαμβάνει και τθν καταδίκθ ςε ποινικό ςωφρονιςμό για τα παραπάνω εγκλιματα που 

αποτελοφν κϊλυμα κατάταξθσ. 

Θ απονομι χάριτοσ δεν αίρει τθν ανικανότθτα για κατάταξθ εκτόσ εάν ζχει εκδοκεί ζωσ τθν θμερομθνία 

υποβολισ αίτθςθσ ςυμμετοχισ το κατά το άρκρο 47 παράγραφο 1 του Συντάγματοσ διάταγμα που αίρει το 

ςχετικό κϊλυμα. 

Ρερί αναςτολισ εκτζλεςθσ ποινισ υπό όρο ιςχφουν τα οριςκζντα ςτα άρκρα 99-104 του Ροινικοφ Κϊδικα.  Σε 

περίπτωςθ που ζχει διαταχκεί, με απόφαςθ δικαςτθρίου, θ αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ ποινισ για οριςμζνο 

χρονικό διάςτθμα, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 99 Ρ.Κ., κεωρείται κϊλυμα κατάταξθσ θ μθ πλιρθσ 

και επιτυχισ πάροδοσ του οριςμζνου χρόνου αναςτολισ εκτζλεςθσ τθσ ποινισ. 

Εάν ζχει παρζλκει πλιρωσ και επιτυχϊσ ο χρόνοσ αναςτολισ εκτζλεςθσ τθσ ποινισ δεν ςυνιςτά κϊλυμα 

κατάταξθσ θ καταδίκθ για τθν οποία ζχει επιβλθκεί θ ποινι. 

κ. Να μθν ζχουν ςτερθκεί οποτεδιποτε των πολιτικϊν δικαιωμάτων τουσ, ζςτω και αν ζχει λιξει ο χρόνοσ 

που ορίςκθκε για τθ ςτζρθςι τουσ. 

ι. Να μθν είναι χριςτεσ ναρκωτικϊν. 

ια. Να μθν τελοφν υπό ςτερθτικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ, ζςτω και επικουρικι (πλιρθ ι μερικι). 
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ιβ. Να μθν φζρουν δερματοςτιξία (τατουάη), ι οπζσ από διάτρθςθ ςϊματοσ (piercing), ςε εξωτερικά εμφανζσ 

ςθμείο του ςϊματόσ τουσ, κατά τθν περιβολι τθσ ςτρατιωτικισ ςτολισ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ για το 

προςωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διατάξεισ. Σε κάκε περίπτωςθ, το προςωπικό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., δεν επιτρζπεται 

να φζρει δερματοςτιξία με απεικονίςεισ, οι οποίεσ εκ του περιεχομζνου τουσ, αίρουν τθν ουδετερότθτα του, 

θ οποία επιβάλλεται από το Σφνταγμα, ι προκαλοφν κατά τζτοιο τρόπο, ο οποίοσ δεν ςυνάδει με τθν ιδιότθτα 

και τα κακικοντά του, ι περιλαμβάνουν μθνφματα διακρίςεων, μίςουσ ι βίασ κατά προςϊπου, ι ομάδασ 

προςϊπων, που προςδιορίηονται με βάςθ τθ φυλι, το χρϊμα, τθ κρθςκεία, τισ γενεαλογικζσ καταβολζσ, τθν 

εκνικι ι εκνοτικι καταγωγι, το ςεξουαλικό προςανατολιςμό, τθν ταυτότθτα φφλου ι τθν αναπθρία. Εάν 

υποψιφιοσ, μετά τθν επιτυχία και τθν κατάταξι του, διαπιςτωκεί ότι, κατά παράβαςθ των οριηομζνων ςτα 

δφο προθγοφμενα εδάφια, φζρει δερματοςτιξία (τατουάη) ι οπζσ από διάτρθςθ ςϊματοσ (piercing), 

ανακαλείται θ πράξθ κατάταξισ του. 

ιγ. Να γνωρίηουν κολφμβθςθ. Οι επιτυχόντεσ, μετά τθν κατάταξι τουσ ςτισ Σχολζσ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και εντόσ δζκα 

(10) θμερϊν, εξετάηονται ςτθν κολφμβθςθ με μζριμνα τθσ οικείασ Σχολισ, από αρμόδια ςτελζχθ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

που ορίηονται με διαταγι του Διοικθτι τθσ Σχολισ. Ειδικότερα, για τον ζλεγχο ςτθν κολφμβθςθ, οι  

νεοειςαχκζντεσ ςπουδαςτζσ  υποχρεοφνται να επιτφχουν, με μία προςπάκεια, το ελάχιςτο όριο των πενιντα 

(50) μζτρων ελεφκερθσ κολφμβθςθσ εντόσ χρόνου δφο (2) λεπτϊν, με δυνατότθτα επανεξζταςθσ, για 

οποιονδιποτε λόγο, εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν κατάταξι τουσ και ςε κάκε περίπτωςθ εντόσ του 

ίδιου ζτουσ τθσ αρχικισ κατάταξθσ ςτθν οικεία Σχολι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Σε περίπτωςθ αποτυχίασ ςπουδαςτι ςτθν 

κολφμβθςθ μετά και από επανεξζταςι του, ςυντάςςεται και υπογράφεται από τουσ εξεταςτζσ ςχετικό 

Ρρακτικό, το οποίο εν ςυνεχεία υποβάλλεται ςτθ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Ρροςωπικοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ο εν 

λόγω ςπουδαςτισ διαγράφεται από τθν οικεία Σχολι με απόφαςθ του Υπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ 

Ρολιτικισ. Τθ κζςθ του καλείται να αναπλθρϊςει, με τθν ίδια διαδικαςία υποβολισ ςτθν ακλθτικι δοκιμαςία 

τθσ κολφμβθςθσ, ο επόμενοσ ανά κατθγορία και κατά φκίνουςα βακμολογικι ςειρά υποψιφιοσ, βάςει των 

πινάκων επιλαχόντων που κυρϊκθκαν από το Υπουργείο Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων. 

2. Τα ανωτζρω προςόντα και προχποκζςεισ πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθν θμερομθνία υποβολισ αίτθςθσ 

ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, εκτόσ του τίτλου ςπουδϊν για τουσ τελειόφοιτουσ μακθτζσ Λυκείου, κακϊσ και 

κατά τθν θμερομθνία κατάταξθσ, ενϊ τα ανωτζρω κωλφματα ιςχφουν για το χρονικό διάςτθμα από τθν 

θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ για ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό ζωσ και τθν κατάταξθ του/θσ 

υποψθφίου/ασ. 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ Γϋ 

ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΣΤΟ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟ 

1. Πςοι ζχουν τα προςόντα του Κεφαλαίου Βϋ τθσ παροφςασ και επικυμοφν να καταταγοφν ωσ δόκιμοι 

Σθμαιοφόροι Λ.Σ. ι ωσ δόκιμοι Λιμενοφφλακεσ, πρζπει αφενόσ να υποβάλουν 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 τισ Σχολζσ 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 ςυμμετοχι ςτο 

διαγωνιςμό ειςαγωγισ ςτθν Σχολι Δοκίμων Σθμαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ι / και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, ςτθν 

ιςτοςελίδα του Λιμενικοφ Σϊματοσ –Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ (www.hcg.gr) και ωσ αναλυτικά κακορίηεται 

ςτο Κεφάλαιο Δϋ και ςτο Ραράρτθμα Αϋ τθσ παροφςασ.  

Ακολοφκωσ, θ εν λόγω Αίτθςθ – υπεφκυνθ διλωςθ πρζπει να εκτυπωκεί  και να υπογραφεί [είτε από τουσ 

ίδιουσ τουσ υποψθφίουσ, είτε από τουσ αςκοφντεσ  τθ γονικι μζριμνα – εποπτεία (ςε περίπτωςθ ανιλικου 

υποψιφιου)], να κεωρθκεί για το ΓΝΘΣΛΟ ΤΘΣ ΥΡΟΓΑΦΘΣ και μαηί με τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά τθσ 

επόμενθσ παραγράφου, να ςαρωκοφν (scanning) (ι να αποκθκευκοφν θλεκτρονικά ωσ αρχεία) και εν 

ςυνεχεία, ΝΑ ΜΕΤΑΦΟΤΩΚΟΥΝ ΟΛΑ  ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΑ  (uploading) μζςω τθσ εφαρμογισ του 

διαγωνιςμοφ, κατά τθν κακοριηόμενθ ςτθν παροφςα διαδικαςία.  

Οι υποψιφιοι δθλϊνουν ςτθν Αίτθςθ – υπεφκυνθ διλωςι τουσ 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 αίτθςθ τουσ και v) προτίκενται 

να δθλϊςουν προτίμθςθ τθσ Σχολισ Δοκίμων Σθμαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ι/και  τθσ Σχολισ Δοκίμων 

Λιμενοφυλάκων ςτο Μθχανογραφικό Δελτίο. Στθν ίδια διλωςθ 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.  

http://www.hcg.gr/
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Αιτιςεισ που κα καταχωριςκοφν θλεκτρονικά και δεν κα υποβλθκοφν μζςω μεταφόρτωςισ τουσ 

(uploading) μαηί με τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, 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  μεταφορτωκεί ςτθν εφαρμογι, υπογεγραμμζνθ  και 

κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ. 

2. Τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά που πρζπει να μεταφορτωκοφν θλεκτρονικά (μζςω upload) μαηί με τθν 

Αίτθςθ - Υπεφκυνθ Διλωςθ για τθν ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό ειςαγωγισ ςτθν Σχολι Δοκίμων 

Σθμαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ι / και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων , ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο, 

είναι τα ακόλουκα: 

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

Εξετάςεισ (των ΓΕΛ ι ΕΡΑΛ) τρζχοντοσ ζτουσ 2023 (ωσ αυτι οριςτικά καταχωρίςκθκε θλεκτρονικά ςτο 

ςφςτθμα myschool από τον Διευκυντι του Λυκείου), ι φωτοαντίγραφο τθσ βεβαίωςθσ ςυμμετοχισ ςτισ 

Ρανελλαδικζσ Εξετάςεισ που διενεργικθκαν το 2021 ι 2022, από τθν οποία να προκφπτει ο Κωδικόσ 

αρικμόσ υποψθφίου που δίνει το Υπουργείο Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων. Σε περίπτωςθ αδυναμίασ 

υποβολισ από τον/τθν υποψιφιο/α των προαναφερομζνων, γίνεται δεκτό φωτοαντίγραφο του δελτίου ι 

τθσ βεβαίωςθσ εξεταηομζνου πανελλαδικϊν εξετάςεων. 

β. Φωτοαντίγραφο του αςτυνομικοφ δελτίου ταυτότθτασ (ι του δελτίου ςτρατιωτικισ τουσ 

ταυτότθτασ για όςουσ εκπλθρϊνουν ωσ ςτρατεφςιμοι τθν ςτρατιωτικι τουσ υποχρζωςθ). Σε περίπτωςθ που 

ςτοιχεία αυτοφ ζχουν μεταβλθκεί, δθλϊνονται ςε υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 ν. 1599/1986. 

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

να κάνουν χριςθ του ςχετικοφ δικαιϊματοσ, υποβάλουν ΕΡΛΡΟΣΚΕΤΑ 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 (Α.Σ.Ρ.Ε.) (με τθ ςφραγίδα «τυγχάνει ζγκυρο» και εντόσ τθσ 

διάρκειασ ιςχφοσ κατά τθν υποβολι).  
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(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:  

(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 κατά νόμο 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 του, 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. 

ΑΔΑ: 6ΨΚΧ4653ΠΩ-5Λ8
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 Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ι το τζκνο 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.  

 (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 ΚΑΛ 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. 

 (7) ΛΔΛΩΤΕΣ ΡΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΛ ΕΝΕΓΑ ΣΕ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΛΣ, ΡΟΥ ΣΥΝΤΟΝΛΗΟΝΤΑΛ ΑΡΟ ΤΟ ΥΝΑΝΡ Θϋ 

ΚΑΛ ΤΛΣ ΛΛΜΕΝΛΚΕΣ ΑΧΕΣ ΤΘΣ ΧΩΑΣ, ΡΛΘΝ ΥΡΑΛΛΘΛΩΝ ΛΛΜΕΝΟΣ, ΓΛΑ ΔΛΑΣΩΣΘ ΚΛΝΔΥΝΕΥΟΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 

ΣΤΘ ΚΑΛΑΣΣΑ Θϋ ΣΤΟΥΣ ΧΕΣΑΛΟΥΣ ΧΩΟΥΣ ΑΜΟΔΛΟΤΘΤΑΣ ΤΟΥ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., ΕΚΚΕΤΟΝΤΑΣ 

ΑΡΟΔΕΔΕΛΓΜΕΝΑ ΤΘ ΗΩΘ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΛΝΔΥΝΟ: 

Αντίγραφο πορίςματοσ Ζνορκθσ Διοικθτικισ Εξζταςθσ (Ε.Δ.Ε.), που διενεργικθκε ι πρόκειται να 

διενεργθκεί μετά τθν υποβολι ςχετικοφ αιτιματοσ και περατϊνεται εντόσ προκεςμίασ δεκαπζντε (15) 

θμερϊν, για τθ διαπίςτωςθ των προχποκζςεων τθσ περ. γγ τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 79 του Ν.4504/17.  
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(8) ΤΕΚΝΑ ΑΡΟΒΛΩΣΑΝΤΟΣ ΑΞΛΩΜΑΤΛΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (άρκρο 22 Ν. 4597/2019) 

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

Διλωςθ του άρκρου 8 Ν.1599/1986. 

 

ΚΕΦΑΛΑΛΟ Δϋ 

 ΥΡΟΒΟΛΘ ΚΑΛ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΩΝ  

1. Πςοι/εσ ζχουν τα παραπάνω προςόντα και επικυμοφν να ειςαχκοφν ςτισ παραγωγικζσ Σχολζσ του Λ.Σ.-

ΕΛ.ΑΚΤ., ςυμπλθρϊνουν ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΑ  Αίτθςθ - Υπεφκυνθ Διλωςθ για τθν ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό 

ειςαγωγισ ςτθν Σχολι Δοκίμων Σθμαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ι / και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, ςε θλεκτρονικι 

εφαρμογι που κα λειτουργιςει ειδικά για το διαγωνιςμό, τισ θμερομθνίεσ από 01/02/2023 θμζρα 

Τετάρτθ, ζωσ και  14/02/2023 θμζρα Τρίτθ. Μετά τθν 14/02/2023 δεν γίνονται δεκτζσ αιτιςεισ 

ςυμμετοχισ. 

Θ διαδικαςία υποβολισ τθσ ωσ άνω Αίτθςθσ – Υπεφκυνθσ Διλωςθσ, κακϊσ και των απαιτοφμενων 

δικαιολογθτικϊν, κα διεκπεραιϊνεται ΕΞ’ ΟΛΟΚΛΘΟΥ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΑ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που 

παρζχονται ςτο ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ και χωρίσ να αποςτζλλεται ταχυδρομικά 

οιοδιποτε ζγγραφο.  

Ο/θ υποψιφιοσ/α, ανά πάςα ςτιγμι, μπορεί να ςυνδζεται ςτθν εφαρμογι, ϊςτε να δει τθν αίτθςι του, 

κακϊσ και τυχόν ενθμερϊςεισ που αφοροφν ςε αυτιν κατά τα επιμζρουσ ςτάδια του διαγωνιςμοφ.  

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 λιψθ και ο ζλεγχοσ όλων των αιτιςεων και των ςυνθμμζνων ςε αυτζσ δικαιολογθτικϊν, που 

υποβάλλονται από τουσ υποψθφίουσ.  

β. Θ ςφνταξθ και ζκδοςθ ζωσ και 21/02/2023 θμζρα Τρίτθ πίνακα υποψθφίων με ΕΛΛΛΡΘ δικαιολογθτικά, 

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

διαπιςτϊκθκαν.  

Ο εν λόγω Ρίνακασ αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του Αρχθγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. www.hcg.gr προσ ενθμζρωςθ των 

υποψθφίων.  

http://www.hcg.gr/
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Η προκεςμία για ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ υποβολι ςυμπλθρωματικϊν δικαιολογθτικϊν ςτθν εφαρμογι του 

διαγωνιςμοφ, από υποψθφίουσ/εσ που περιλαμβάνονται ςτον ανωτζρω Πίνακα, ορίηεται από 22/02/2023 

θμζρα Σετάρτθ, μζχρι και τθν 28/02/2023 θμζρα Σρίτθ.  Πριν τθν ζναρξθ ι μετά τθν παρζλευςθ τθσ εν λόγω 

προκεςμίασ, ουδζν ςυμπλθρωματικό δικαιολογθτικό κα δφναται να μεταφορτωκεί ςτθν εφαρμογι. 

γ. Μετά τθ λιψθ ςυμπλθρωματικϊν δικαιολογθτικϊν (εντόσ τθσ ταχκείςασ προκεςμίασ θλεκτρονικισ 

υποβολισ τουσ, από υποψθφίουσ που αρχικά διαπιςτϊκθκαν ελλείψεισ ςτα δικαιολογθτικά τουσ) θ ζκδοςθ 

το αργότερο ζωσ και τθν 07/03/2023 θμζρα Τρίτθ τελικοφ Ρίνακα υποψθφίων που γίνονται Δεκτοί για 

ςυμμετοχι ςτισ προκαταρκτικζσ εξετάςεισ του επόμενου Κεφαλαίου. Ο εν λόγω Ρίνακασ αναρτάται ςτθν 

ιςτοςελίδα του Αρχθγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. www.hcg.gr  προσ ενθμζρωςθ των υποψθφίων.  

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

ΕΛ.ΑΚΤ. πίνακα των υποψθφίων που υπζβαλαν δικαιολογθτικά και ζγιναν δεκτοί, με πρόςκετθ μνεία ςτισ 

περιπτϊςεισ που δφνανται να υπαχκοφν ςε ειδικζσ και λοιπζσ ευεργετικζσ κατθγορίεσ, κακϊσ και  πίνακα με 

τουσ υποψθφίουσ που υπζβαλαν δικαιολογθτικά αλλά απορρίφκθκαν. 

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. 

 

ΚΕΦΑΛΑΛΟ Εϋ 

ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΡΟΚΑΤΑΚΤΛΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

1.  Οι προκαταρκτικζσ εξετάςεισ (ΡΚΕ) είναι υποχρεωτικζσ, ενιαίεσ και κοινζσ για όλουσ τουσ υποψθφίουσ και 

των δφο παραγωγικϊν Σχολϊν του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και περιλαμβάνουν υγειονομικζσ, ακλθτικζσ και 

ψυχομετρικζσ δοκιμαςίεσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 9 του Κεφαλαίου Αϋ τθσ παροφςασ. Οι ΡΚΕ 

είναι υποχρεωτικζσ και για τουσ υποψιφιουσ/εσ που είχαν υποβλθκεί ςε αυτζσ ςτο παρελκόν. 

Πςοι/εσ υποψιφιοι/εσ γίνουν δεκτοί/ζσ μετά τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν, κα πρζπει να ενθμερωκοφν 

με αποκλειςτικά δικι τουσ ευκφνθ για το Ρρόγραμμα των ΡΚΕ, τον τόπο και τον χρόνο παρουςιάςεϊσ τουσ 

ςε αυτζσ.   

Σχετικι ανακοίνωςθ αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ 

(www.hcg.gr), κακϊσ και ςτο κτίριο του Αρχθγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ακτι Βαςιλειάδθ – Ρφλεσ Ε1- Ε2, 

Ρειραιάσ).  

http://www.hcg.gr/
http://www.hcg.gr/
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2. Οι υποψιφιοι/εσ προςερχόμενοι/εσ τθν πρϊτθ θμζρα για τισ ΡΚΕ, κα πρζπει να ζχουν μαηί τουσ 

υποχρεωτικά τθν Αςτυνομικι τουσ Ταυτότθτα και το Δελτίο Ταυτότθτασ Υποψθφίου του Υπουργείου 

Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων. Πςοι δεν φζρουν δελτίο αςτυνομικισ ταυτότθτασ, δεν κα γίνονται δεκτοί και 

δεν κα τουσ επιτρζπεται θ είςοδοσ ςτουσ χϊρουσ διεξαγωγισ των διαδικαςιϊν, εκτόσ αν προςκομίςουν 

βεβαίωςθ τθσ Αςτυνομικισ Αρχισ με ςφραγιςμζνθ φωτογραφία, όπου κα αναγράφεται ότι ζχουν κατακζςει 

τα δικαιολογθτικά για τθν ζκδοςθ δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ, ι διαβατιριο ι ναυτικό φυλλάδιο ι άδεια 

οδιγθςθσ, εφόςον αυτά φζρουν ςχετικι φωτογραφία. 

 

ΥΓΕΛΟΝΟΜΛΚΘ ΕΞΕΤΑΣΘ ΥΡΟΨΘΦΛΩΝ 

3. Για τθν υγειονομικι καταλλθλότθτα των υποψθφίων αποφαίνεται θ Ανωτάτθ του Ναυτικοφ Υγειονομικι 

Επιτροπι (ΑΝΥΕ). Οι ιατρικζσ/υγειονομικζσ εξετάςεισ των υποψθφίων ενεργοφνται ςφμφωνα με το π.δ. 

11/2014, όπωσ ιςχφει. Οι αποφάςεισ τθσ ΑΝΥΕ είναι μθ ανακεωριςιμεσ (ν.δ. 1327/1973).  

Οι υποψιφιοι/εσ ζχουν τθν υποχρζωςθ να προςκομίςουν όλεσ τισ παρακάτω Εργαςτθριακζσ Εξετάςεισ, οι 

οποίεσ κα πρζπει να φζρουν φωτογραφία υποψθφίου, ευκρινι θμερομθνία, υπογραφι και ςφραγίδα 

ιατροφ και να ζχουν γίνει εντόσ τριμινου προ τθσ θμερομθνίασ παρουςιάςεϊσ τουσ για υγειονομικζσ 

εξετάςεισ: 

α. Γενικι αίματοσ, ουρία, ςάκχαρο, κρεατινίνθ, τρανςαμινάςεσ, αιμοςφαιρίνθ και γενικι οφρων με 

γνωμάτευςθ ιατροφ (Ν.Ρ.Δ.Δ. ι Ν.Ρ.Λ.Δ. ι από ιδιϊτθ ιατρό τθσ χϊρασ). 

β. Ακτινογραφία κϊρακα FACE με γνωμάτευςθ ιατροφ (Ν.Ρ.Δ.Δ. ι Ν.Ρ.Λ.Δ. ι από ιδιϊτθ ιατρό τθσ χϊρασ). 

γ. Θλεκτροκαρδιογράφθμα με γνωμάτευςθ ιατροφ (Ν.Ρ.Δ.Δ. ι Ν.Ρ.Λ.Δ. ι από ιδιϊτθ ιατρό τθσ χϊρασ), 

ςτθν οποία να αναφζρεται ότι δφναται να ςυμμετάςχουν ςε ακλθτικζσ δοκιμαςίεσ. 

δ. Οφκαλμολογικι εξζταςθ με καταγραφι τθσ οπτικισ οξφτθτασ και του βακμοφ διακλαςτικισ ανωμαλίασ 

εκάςτου οφκαλμοφ, τθν φπαρξθ ι μθ δυςχρωματοψίασ και τθν φπαρξθ νοςιματοσ ι πάκθςθσ με 

γνωμάτευςθ ιατροφ (Ν.Ρ.Δ.Δ. ι Ν.Ρ.Λ.Δ. ι από ιδιϊτθ ιατρό τθσ χϊρασ). 

ε. Ωτορινολαρυγγολογικι εξζταςθ και ακοόγραμμα με γνωμάτευςθ ιατροφ (Ν.Ρ.Δ.Δ. ι Ν.Ρ.Λ.Δ. ι από 

ιδιϊτθ ιατρό τθσ χϊρασ). 

ςτ. Γυναικολογικι εξζταςθ (μόνο για υποψιφιεσ) με γνωμάτευςθ ιατροφ (Ν.Ρ.Δ.Δ. ι Ν.Ρ.Λ.Δ. ι από ιδιϊτθ 

ιατρό τθσ χϊρασ). 
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Οι ανωτζρω εξετάςεισ  μποροφν να διενεργθκοφν ςε Νοςθλευτικά ιδρφματα Ν.Ρ.Δ.Δ. ι Ν.Ρ.I.Δ. ι από 

ιδιϊτθ ιατρό τθσ χϊρασ.  

4. Τονίηεται ότι, ΟΛΕΣ οι ανωτζρω Εργαςτθριακζσ Εξετάςεισ – Γνωματεφςεισ, οι οποίεσ διενεργοφνται με 

μζριμνα του/τθσ ίδιου/ασ του/τθσ υποψιφιου/ασ, κα πρζπει να προςκομιςκοφν επιςυναπτόμενεσ ςτο 

ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα «Δελτίο Υγειονομικισ Εξζταςθσ Υποψθφίου/ασ»  ( Ζντυπο  -1- ), το οποίο και κα 

πρζπει να είναι ΣΥΜΡΛΘΩΜΕΝΟ, ΥΡΟΓΕΓΑΜΜΕΝΟ και ΣΦΑΓΛΣΜΕΝΟ από τον κατά περίπτωςθ 

αρμόδιο ιατρό. 

Πλα μαηί (ιτοι το Δελτίο Υγειονομικισ Εξζταςθσ και οι Εργαςτθριακζσ εξετάςεισ – Γνωματεφςεισ) κα 

προςκομίηονται από τον/τθν ίδιο/α τον/τθν υποψιφιο/α κατά τθν πρϊτθ θμζρα των Υγειονομικϊν 

εξετάςεων. Μθ προςκόμιςθ όλων των παραπάνω προβλεπόμενων εξετάςεων, αποτελεί αιτία αποκλειςμοφ 

από τθ ςυνζχεια των ΡΚΕ.  

Οι μετριςεισ των ςωματομετρικϊν ςτοιχείων, ιτοι του ςωματικοφ βάρουσ κατά το π.δ. 11/2014, όπωσ ιςχφει, 

κακϊσ και του αναςτιματοσ κατά τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ, κα γίνονται κατά τθν πρϊτθ θμζρα των 

Υγειονομικϊν εξετάςεων. 

Πςοι υποψιφιοι δεν ζχουν το ελάχιςτο απαιτοφμενο φψοσ ι υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα, ανά φφλο, όρια 

του Δείκτθ Μάηασ Σϊματοσ (ΔΜΣ) αποκλείονται του διαγωνιςμοφ.  

Σε περίπτωςθ όπου κατά τθ διαδικαςία τθσ υψομζτρθςθσ υποψιφιοσ/α επί τόπου προβάλει αντίρρθςθ επί 

του αποτελζςματοσ, διενεργείται επανζλεγχοσ και ςυντάςςεται ζγγραφθ ςχετικι βεβαίωςθ περί του ότι,  

διενεργικθκαν τρεισ (03) επανειλθμμζνεσ μετριςεισ του αναςτιματόσ του ςε διαφορετικά χρονικά ςθμεία, θ 

οποία ςυνυπογράφεται και από τον υποψιφιο ςτον οποίο αφορά. 

Κατά τθν κρίςθ τθσ ΑΝΥΕ δφναται να διενεργοφνται λοιπζσ, επιπλζον και επαναλθπτικζσ εξετάςεισ.  

Οι επιτυχόντεσ/οφςεσ μετά τθν κατάταξι τουσ ςτισ Σχολζσ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. υποβάλλονται ςε όλεσ τισ εξετάςεισ 

για τισ οποίεσ είχαν προςκομίςει δικαιολογθτικά και επιπλζον ςτισ παρακάτω εξετάςεισ: Τεςτ HIV, Τεςτ 

HbsAg, Τεςτ HCV, τοξικολογικι οφρων, τεςτ κφθςθσ (μόνο για τισ επιτυχοφςεσ) και οποιαδιποτε άλλθ εξζταςθ 

απαιτθκεί με ευκφνθ και μζριμνα τθσ οικείασ Σχολισ. Επιπρόςκετα, οι επιτυχόντεσ/οφςεσ μετά τθν κατάταξι 

τουσ ςτισ Σχολζσ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., υποβάλλονται και ςε ζλεγχο για τθν φπαρξθ ι μθ δυςχρωματοψίασ, ςφμφωνα 

με τθν παρ. 505 του Γενικοφ Ρίνακα Νοςθμάτων Ρακιςεων και Βλαβϊν του π.δ. 11/2014 και ςε περίπτωςθ 

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

περίπτωςθ, ο υγειονομικόσ ζλεγχοσ κατά τισ προκαταρκτικζσ εξετάςεισ δεν είναι δεςμευτικόσ και μετά τθν 
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κατάταξθ ςτισ Σχολζσ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. πραγματοποιείται εκ νζου πλιρθσ και λεπτομερισ υγειονομικόσ 

ζλεγχοσ. Εφόςον διαπιςτωκοφν παρεκκλίςεισ όςον αφορά ςτθν ςωματικι ικανότθτα των υποψθφίων 

εφαρμόηονται οι ιςχφουςεσ διατάξεισ, με ενδεχόμενο διαγραφισ τουσ από τθν οικεία Σχολι ςτθν οποία 

ειςιχκθςαν.        

5. Ρερί ευάλωτων κοινωνικϊν ομάδων και τθν πρόςβαςι τουσ ςτο Δθμόςιο Σφςτθμα Υγείασ και τισ παροχζσ 

Υγείασ, εφαρμόηονται οι εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ. Ωσ εκ τοφτου, προκειμζνου να βεβαιϊνεται ότι οι 

υγειονομικζσ εξετάςεισ και οι ιατρικζσ γνωματεφςεισ οι οποίεσ αναφζρονται ςτθν παράγραφο 3 του παρόντοσ 

απαιτοφνται για τθν ςυμμετοχι ςτισ ΡΚΕ για τθν ειςαγωγι ςτισ Σχολζσ του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, οι υποψιφιοι οι οποίοι 

κα προςζρχονται ςτα νοςοκομεία, απαιτείται να προςκομίηουν αντίγραφο τθσ Αίτθςθσ –Υπεφκυνθσ Διλωςθσ 

Υποψιφιου για τισ Σχολζσ του Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ. του Ακαδθμαϊκοφ Ζτουσ 2023-2024.  

 

ΑΚΛΘΤΛΚΘ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΥΡΟΨΘΦΛΩΝ 

6. Οι υποψιφιοι/εσ που κα κρικοφν ωσ Υγειονομικϊσ Κατάλλθλοι/εσ ςυμμετζχουν ςτισ προβλεπόμενεσ 

ακλθτικζσ δοκιμαςίεσ, ενϊπιον Επιτροπισ/ϊν (ανάλογα με το πλικοσ των υποψθφίων) Ακλθτικϊν 

Δοκιμαςιϊν του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που ςυγκροτοφνται με απόφαςθ του Αρχθγοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και απαρτίηονται 

από Αξιωματικοφσ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι προτείνονται από τθ Διεφκυνςθ Ρροςωπικοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Για τθ 

ςυγκρότθςθ των εν λόγω επιτροπϊν προτιμϊνται Αξιωματικοί που είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΦΑΑ ι ζχουν 

καταταγεί με τθν ιδιότθτα του ακλθτι. Στθν Απόφαςθ ςυγκρότθςθσ δφναται να ορίηονται, ανά αγϊνιςμα, 

ονομαςτικά οι υπεφκυνοι και μζλθ τθσ Επιτροπισ, Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  

Για τον ζλεγχο τθσ ακλθτικισ επίδοςθσ, οι υποψιφιοι/εσ υποβάλλονται ςτα παρακάτω αγωνίςματα και 

υποχρεοφνται να επιτφχουν τα όρια επίδοςθσ ςε όλα (ιτοι και ςτα πζντε), ςφμφωνα με τα ακόλουκα: 

α. Δρόμοσ 100 μ. ςε χρόνο 16ϋϋ (μια προςπάκεια). 

β. Δρόμοσ 1.000 μ. ςε χρόνο 4ϋ και 20ϋϋ  (μια προςπάκεια). 

γ. Άλμα ςε φψοσ με φόρα τουλάχιςτον 1,05 μ. (τρεισ προςπάκειεσ). 

δ. Άλμα ςε μικοσ με φόρα τουλάχιςτον 3,60 μ. (τρεισ προςπάκειεσ). 

ε. ίψθ ςφαίρασ (7,275 χλγ.) ςε απόςταςθ τουλάχιςτον 4,50 μ., ωσ μζςοσ όροσ του ακροίςματοσ 

τθσ καλφτερθσ επιμζρουσ επίδοςθσ με το δεξί και το αριςτερό χζρι (τρεισ προςπάκειεσ ανά χζρι). 
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Θ ςειρά διεξαγωγισ των αγωνιςμάτων κακορίηεται με ευκφνθ τθσ Επιτροπισ, ανάλογα με τισ επικρατοφςεσ 

τότε κλιματολογικζσ και λοιπζσ ςυνκικεσ. Μετά το πζρασ κακενόσ από τα αγωνίςματα, οι υποψιφιοι 

υπογράφουν υποχρεωτικά ότι ζλαβαν γνϊςθ του αποτελζςματοσ που τουσ αφορά. Υποψιφιοσ που δεν κα 

επιτυγχάνει το προβλεπόμενο όριο ςε κάποιο αγϊνιςμα, δεν κα ςυνεχίηει να εξετάηεται ςτα υπόλοιπα. 

7. Σε περιπτϊςεισ προχπάρχοντοσ τραυματιςμοφ υποψθφίου,  προβλιματοσ υγείασ ι γυναικολογικισ φφςθσ, 

να προςκομίηεται υποχρεωτικά ιατρικι γνωμάτευςθ/βεβαίωςθ από ιδιϊτθ ιατρό ι Νοςοκομείο (ΝΡΔΔ ι 

ΝΡΛΔ), ςτθν οποία να βεβαιϊνεται το πρόβλθμα, κακϊσ και να αναγράφεται θ θμερομθνία αποκατάςταςισ 

του, προκειμζνου ο υποψιφιοσ να επαναπρογραμματίηεται. Θ ανωτζρω θμερομθνία να μθν υπερβαίνει το 

πζρασ των Ακλθτικϊν Δοκιμαςιϊν, εκτόσ και αν το πρόβλθμα παρουςιαςτεί τθν τελευταία θμζρα 

διεξαγωγισ τουσ οπότε επαναπρογραμματίηεται για τθν αμζςωσ επόμενθ θμζρα. Επιπλζον, ςε περίπτωςθ μθ 

προςκόμιςθσ ιατρικισ γνωμάτευςθσ ο υποψιφιοσ πρζπει να γνωςτοποιεί ςτον παρόντα ιατρό, το 

πρόβλθμα υγείασ που αντιμετωπίηει και να εξετάηεται απ’ αυτόν πριν τθν ζναρξθ οποιαςδιποτε ακλθτικισ 

δοκιμαςίασ. 

Τζλοσ, ςε περίπτωςθ τραυματιςμοφ υποψιφιου κατά τθν θμζρα διεξαγωγισ των ακλθτικϊν δοκιμαςιϊν, κα 

προγραμματίηεται για επανεξζταςθ, εφόςον εξεταςτεί από τον παρόντα ιατρό. Θ επανεξζταςθ κα 

προγραμματίηεται εντόσ του χρόνου διεξαγωγισ των Ακλθτικϊν Δοκιμαςιϊν και κα γίνεται ςτο ςφνολο των 

αγωνιςμάτων εκτόσ και αν το πρόβλθμα παρουςιαςτεί τθν τελευταία θμζρα διεξαγωγισ οπότε 

επαναπρογραμματίηεται για τθν αμζςωσ επόμενθ θμζρα. 

Υποψιφιοσ, ο οποίοσ μετά τθν κρίςθ του ωσ μθ ικανοφ ςε κάποιο αγϊνιςμα δθλϊςει εκ των υςτζρων 

κϊλυμα ι τραυματιςμό, δεν δικαιοφται αναβολι εξζταςθσ.  

Για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ι πρόβλθμα επί τθσ διαδικαςίασ και μόνο, αρμόδιοσ είναι ο Ρρόεδροσ τθσ 

οικείασ Επιτροπισ Ακλθτικϊν Δοκιμαςιϊν. 

ΨΥΧΟΜΕΤΛΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΛΣ ΥΡΟΨΘΦΛΩΝ 

8. Οι ψυχομετρικζσ εξετάςεισ διενεργοφνται από επιτροπι ψυχομετρικϊν δοκιμαςιϊν, που ςυγκροτείται με 

απόφαςθ του Αρχθγοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και αποτελείται από Αξιωματικοφσ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι προτείνονται 

από τον Διευκυντι τθσ Υπθρεςίασ Υγειονομικοφ του Αρχθγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τθ Διεφκυνςθ Ρροςωπικοφ 

Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Σκοπόσ των ψυχομετρικϊν εξετάςεων είναι θ διαπίςτωςθ τθσ καταλλθλότθτασ των υποψθφίων 

για ςταδιοδρομία ςτο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και περιλαμβάνουν τεςτ προςωπικότθτασ, κακϊσ και ςυνζντευξθ 

ενϊπιον τθσ αρμόδιασ επιτροπισ. Τα φφλλα εξζταςθσ και τα τεςτ προςωπικότθτασ των υποψθφίων 
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τθροφνται από τθν Υπθρεςία Υγειονομικοφ του Αρχθγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και μετά από τρία ζτθ από τθν 

κατάταξθ των επιλεγομζνων καταςτρζφονται από τριμελι Επιτροπι που ςυγκροτείται με διαταγι του 

Διευκυντι τθσ Υπθρεςίασ Υγειονομικοφ του Αρχθγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εκτόσ αν υπάρχει εκκρεμισ ςχετικι δίκθ, 

οπότε και διατθροφνται μζχρι τθ δθμοςίευςθ αμετάκλθτθσ απόφαςθσ. 

ΒΕΒΑΛΩΣΕΛΣ ΛΚΑΝΟΤΘΤΑΣ  

9. Πςοι/εσ υποψιφιοι/εσ δθλϊςουν προτίμθςθ για Σχολζσ Ανωτάτων Στρατιωτικϊν Εκπαιδευτικϊν 

Λδρυμάτων (ΑΣΕΛ) ι/και για Σχολζσ των Ανωτζρων Στρατιωτικϊν Σχολϊν Υπαξιωματικϊν (ΑΣΣΥ), υποβλθκοφν 

ςτθ δοκιμαςία των Ρροκαταρκτικϊν Εξετάςεων των Σχολϊν αυτϊν και κρικοφν Λκανοί/εσ ςφμφωνα με τα 

κριτιρια του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που αναλυτικά κακορίηονται ςτθν παροφςα, εφόςον ακολοφκωσ υποβάλουν ςτθν 

Επιτροπι παραλαβισ και ελζγχου δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου 2 του Κεφαλαίου Δϋ τθσ παροφςασ, τθν 

ςχετικι Βεβαίωςθ ικανότθτασ (καταλλθλότθτασ) από τθν αρμόδια Στρατιωτικι Σχολι/ Εξεταςτικό Κζντρο, 

κεωροφνται αυτοδικαίωσ ικανοί και για τισ Σχολζσ του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ΔΕΝ προςζρχονται ςτισ 

προκαταρκτικζσ εξετάςεισ του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  

Στθν ανωτζρω Βεβαίωςθ αναγράφονται τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του υποψθφίου, ο κωδικόσ αρικμόσ 

υποψθφίου που δίνεται από το Υπουργείο Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων, ο αρικμόσ τθλεφϊνου, το 

ανάςτθμα  του/θσ υποψθφίου/ασ και ότι κρίκθκε ικανόσ/ι. Ρρζπει δε, να προκφπτει πωσ ο υποψιφιοσ 

ζχει κρικεί ικανόσ κατά το τρζχον ςχολικό ζτοσ υποβολισ τθσ υποψθφιότθτάσ του, ςε διαφορετικι περίπτωςθ 

κα εξετάηεται κατά τα οριηόμενα ςτο παρόν Κεφάλαιο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΘΜΑΝΤΛΚΟ:  Τονίηεται ότι, όςοι/εσ υποψιφιοι/εσ επικυμοφν να ειςαχκοφν και ςτισ Σχολζσ Λ.Σ.-

ΕΛ.ΑΚΤ. και ςε ΑΣΕΛ-ΑΣΣΥ, κα πρζπει να υποβάλουν αιτιςεισ ξεχωριςτά για κάκε φορζα , 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ οικείεσ Ρροκθρφξεισ, ιτοι ςφμφωνα με τθν παροφςα Ρροκιρυξθ και 

τθν Ρροκιρυξθ του ΓΕΕΚΑ, αντίςτοιχα και εντόσ των χρονικϊν διαςτθμάτων που κάκε μία εξ αυτϊν 

κακορίηει.    

Υπογραμμίηεται ότι, προκειμζνου να τουσ χορθγθκεί από τα Εξεταςτικά Κζντρα του ΓΕΕΚΑ Βεβαίωςθ 

Λκανότθτασ (καταλλθλότθτασ) για το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι ςτθν αίτθςθ που κα 

υποβάλουν για τα ΑΣΕΛ-ΑΣΣΥ, να δθλϊςουν ότι ενδιαφζρονται και για το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και επιπρόςκετα 

να δθλϊςουν (κλικάρουν) οι μεν προερχόμενοι από ΓΕΛ και τθ ΣΣΕ/ Ππλα  ι τθ ΣΜΥ/ΟΡΛΑ  

ενϊ, οι δε προερχόμενοι από ΕΡΑΛ και τθ ΣΜΥ/ Ππλα  (ανεξαρτιτωσ εάν επικυμοφν 

πραγματικά ι όχι  τ ισ  υπόψθ χολζσ του τρατοφ Ξθράσ ).        
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Θ Βεβαίωςθ Λκανότθτασ υποβάλλεται απευκείασ ςτθν Επιτροπι παραλαβισ και ελζγχου δικαιολογθτικϊν, 

με μζριμνα και ευκφνθ του ίδιου του υποψθφίου.  

Ειδικότερα, θ Βεβαίωςθ Λκανότθτασ υποβάλλεται μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) ςε διεφκυνςθ 

που κα γνωςτοποιθκεί κατά το χρόνο ανακοίνωςθσ του πίνακα υποψθφίων που γίνονται Δεκτοί για 

ςυμμετοχι ςτισ Ρροκαταρκτικζσ Εξετάςεισ (ΡΚΕ), με ςχετικι ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα του Αρχθγείου Λ.Σ.-

ΕΛ.ΑΚΤ. www.hcg.gr.  

ΡΟΣΟΧΘ: Στθν προκείμενθ περίπτωςθ, θ λιψθ τθσ Βεβαίωςθσ Λκανότθτασ κα επιβεβαιϊνεται με τθν 

αποςτολι, εντόσ μίασ (1) εργάςιμθσ θμζρασ, απαντθτικοφ e-mail  από τθν αρμόδια Επιτροπι, ςτο οποίο 

και κα επιςυνάπτεται το αποδεικτικό παραλαβισ/υποβολισ. Τονίηεται ότι, εάν υποψιφιοσ δεν λάβει κατά 

τα προαναφερόμενα θλεκτρονικά το αποδεικτικό παραλαβισ, δεν διαςφαλίηεται θ λιψθ τθσ Βεβαίωςθσ 

Λκανότθτάσ του και οφείλει εκ νζου και ζγκαιρα να υποβάλει αυτιν. 

Εναλλακτικά, θ Βεβαίωςθ Λκανότθτασ δφναται να υποβάλλεται και αυτοπροςϊπωσ από τον ίδιο τον 

υποψιφιο (ι από νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο προσ τοφτο άτομο), ο οποίοσ κα προςζρχεται ενϊπιον τθσ 

αρμόδιασ Επιτροπισ (ι αρμόδιου μζλουσ αυτισ), κατόπιν ραντεβοφ, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. Από 

τθν Επιτροπι κα εκδίδεται και κα χορθγείται άμεςα αποδεικτικό παραλαβισ τθσ Βεβαίωςθσ. 

10.  Οι Βεβαιϊςεισ προςκομίηονται μζςα ςτο χρόνο διενζργειασ των Ρροκαταρκτικϊν Εξετάςεων του Λ.Σ.-

ΕΛ.ΑΚΤ. Σε περίπτωςθ που οι προκαταρκτικζσ εξετάςεισ των Στρατιωτικϊν Σχολϊν διενεργοφνται ςε 

μεταγενζςτερο χρόνο, θ ςχετικι Βεβαίωςθ προςκομίηεται  το αργότερο τθ μεκεπόμενθ τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ 

διαδικαςίασ ςτθ Στρατιωτικι Σχολι, προκειμζνου ο υποψιφιοσ να κεωρθκεί ΛΚΑΝΟΣ και για τισ παραγωγικζσ 

Σχολζσ του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.   

Υποψιφιοι που κρίκθκαν ΜΘ ΛΚΑΝΟΛ για τισ Σχολζσ του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από τισ αρμόδιεσ Επιτροπζσ των 

προκαταρκτικϊν διαδικαςιϊν του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δεν μποροφν να προςκομίςουν Βεβαίωςθ Στρατιωτικισ Σχολισ 

ενϊ ςε περίπτωςθ προςκόμιςθσ δεν κα γίνονται αποδεκτζσ. 

11. Τα οριηόμενα ςτισ ανωτζρω παραγράφουσ 9 και 10, περί υποβολισ ςτθν αρμόδια Επιτροπι του Λ.Σ.-

ΕΛ.ΑΚΤ. Βεβαίωςθσ Λκανότθτασ, ιςχφουν αναλογικά και για τισ περιπτϊςεισ υποψθφίων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που 

δθλϊνουν προτίμθςθ και για Σχολζσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ (ΕΛ.ΑΣ.) ι/και του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ 

(Ρ.Σ.).  

Ειδικότερα, υποψιφιοι που υποβλικθκαν ςτισ προκαταρκτικζσ εξετάςεισ των εν λόγω Σχολϊν (τθσ ΕΛ.ΑΣ. 

ι/και του Ρ.Σ.) και κρίκθκαν ικανοί ςφμφωνα με τα κριτιρια του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εφόςον ακολοφκωσ 

υποβάλουν ςτθν Επιτροπι παραλαβισ και ελζγχου δικαιολογθτικϊν του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τθν ςχετικι 
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Βεβαίωςθ Λκανότθτασ που εκδίδει θ Ελλθνικι Αςτυνομία ι το Ρυροςβεςτικό Σϊμα (ςτθν οποία κα πρζπει 

ομοίωσ να αναγράφονται τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του υποψθφίου, ο κωδικόσ αρικμόσ υποψθφίου που δίνεται 

από το Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, ο αρικμόσ τθλεφϊνου, το ανάςτθμα  του/θσ 

υποψθφίου/ασ και ότι κρίκθκε ικανόσ/ι), κεωροφνται αυτοδικαίωσ ικανοί και για τισ Σχολζσ του Λ.Σ.-

ΕΛ.ΑΚΤ. και ΔΕΝ προςζρχονται ςτισ προκαταρκτικζσ εξετάςεισ του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  

Ρζραν των ανωτζρω, υποψιφιοι που πζτυχαν ςτισ προκαταρκτικζσ εξετάςεισ του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., δφνανται να 

λαμβάνουν Βεβαίωςθ για τθν επιτυχι ςυμμετοχι τουσ ςτισ προκαταρκτικζσ εξετάςεισ  του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., 

προκειμζνου να τθν προςκομίηουν ςτθν ΕΛ.ΑΣ. και το Ρ.Σ.  κατά τα οριηόμενα ςτισ Ρροκθρφξεισ των εν λόγω 

Σωμάτων. 

ΚΕΦΑΛΑΛΟ ΣΤϋ 

ΑΡΟΚΛΕΛΣΜΟΣ ΥΡΟΨΘΦΛΩΝ – ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

1.  Οι υποψιφιοι/εσ που δεν κρίνονται ικανοί/εσ ςε κάποια από τισ προκαταρκτικζσ δοκιμαςίεσ, δεν 

ςυνεχίηουν τθν εξζταςι τουσ ςτισ υπόλοιπεσ. Οι Επιτροπζσ Ακλθτικϊν, Ψυχομετρικϊν Δοκιμαςιϊν, κακϊσ και 

θ Ανωτάτθ του Ναυτικοφ Υγειονομικι Επιτροπι, ςυντάςςουν πίνακεσ ςτουσ οποίουσ για κάκε υποψιφιο/α, 

φαίνεται θ κατά περίπτωςθ κρίςθ τουσ, ιτοι Επιτυχϊν/οφςα – Αποτυχϊν/οφςα, Κατάλλθλοσ/θ – 

Ακατάλλθλοσ/θ, Μθ προςζλκων/ουςα και Διακόψασ/ςα.  

Τα αποτελζςματα ανά διαδικαςία και οι υποψιφιοι/εσ που καλοφνται να ςυμμετάςχουν ςτθν επόμενθ 

διαδικαςία, αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του Αρχθγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και ςτο κτίριο του 

Αρχθγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ακτι Βαςιλειάδθ – Ρφλεσ Ε1- Ε2, Ρειραιάσ). 

2.  Οι υποψιφιοι/εσ που δεν κα παρουςιαςκοφν ςφμφωνα με το πρόγραμμα, με τθν επιφφλαξθ των 

διατάξεων των παραγράφων 9 και 10 του προθγοφμενου Κεφαλαίου (οι οποίεσ εφαρμόηονται αναλογικά και 

για τουσ υποψθφίουσ που κα προςκομίςουν Βεβαίωςθ Ικανότθτασ από τθν ΕΛ.Α. ι το Π..) ι κα διακόψουν 

ςε οποιοδιποτε ςτάδιο των προκαταρκτικϊν εξετάςεων ι δεν κα κρικοφν ικανοί/εσ, δεν ζχουν δικαίωμα 

ςυμμετοχισ ςτθν επιλογι για τισ Σχολζσ Δοκίμων Σθμαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων 

κατά τθν ζκδοςθ των αποτελεςμάτων από το Υπουργείο Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων και κεωρείται ότι δεν 

τθν ζχουν δθλϊςει. 

Λδιαίτερθ εξζταςθ υποψθφίου/ασ αποκλείεται, πλθν τθσ περιπτϊςεωσ φπαρξθσ αποδεδειγμζνθσ ανωτζρασ 

βίασ και μόνο εντόσ του χρονοδιαγράμματοσ διεξαγωγισ των προκαταρκτικϊν εξετάςεων.  
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3. Μετά τθν ολοκλιρωςθ των προκαταρκτικϊν δοκιμαςιϊν, θ Επιτροπι παραλαβισ και ελζγχου 

δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου 2 του Κεφαλαίου Δϋ τθσ παροφςασ ςυντάςςει πίνακα ικανϊν ςτισ 

προκαταρκτικζσ δοκιμαςίεσ υποψθφίων, ο οποίοσ κεωρείται από τον Αρχθγό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και εν ςυνεχεία 

υποβάλλεται ςτθ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ του Αρχθγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Ο εν λόγω πίνακασ, ςτον οποίο 

αναγράφεται και ο κωδικόσ από το δελτίο εξεταηομζνου του κάκε υποψθφίου/ασ, αποςτζλλεται ςτο 

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

 

ΚΕΦΑΛΑΛΟ Ηϋ 

ΚΑΤΑΤΑΞΘ ΕΡΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ 

1. Οι υποψιφιοι/εσ των Σχολϊν Δοκίμων Σθμαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων που 

περιλαμβάνονται ςτουσ πίνακεσ επιτυχόντων του Υπουργείου Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων και ζχουν κρικεί 

ικανοί/εσ ςτο ςτάδιο των προκαταρκτικϊν εξετάςεων, κατατάςςονται ςτο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με απόφαςθ του 

Υπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, ωσ Δόκιμοι Σθμαιοφόροι Λ.Σ. και Δόκιμοι Λιμενοφφλακεσ, 

αντίςτοιχα. 

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

ςτθν Σχολι Δοκίμων Σθμαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ςτθν Σχολι Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, αντίςτοιχα, 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, ςτθν οικεία παραγωγικι 

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

α. Αςτυνομικι ταυτότθτα, 

β. Αντίγραφο τίτλου ςπουδϊν (απολυτθρίου λυκείου),  

γ. Υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν.1599/1986 ςτθν οποία να δθλϊνουν ότι δεν διϊκονται ωσ 

φυγόποινοι, φυγόδικοι και οφτε ζχουν παραπεμφκεί ςε δίκθ, οφτε ζχει αςκθκεί ςε βάροσ τουσ ποινικι δίωξθ, 

δ. Υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 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. 
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4.  Επιπρόςκετα, οι παραγωγικζσ Σχολζσ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αναηθτοφν αυτεπαγγζλτωσ και ελζγχουν τα ακόλουκα 

δικαιολογθτικά κατάταξθσ: 

α. Ριςτοποιθτικό τθσ Ειςαγγελικισ Αρχισ του τόπου κατοικίασ των επιτυχόντων ότι δεν διϊκονται ωσ 

φυγόποινοι, φυγόδικοι. 

β. Αντίγραφο ποινικοφ μθτρϊου δικαςτικισ χριςθσ.  

γ. Ριςτοποιθτικό Στρατολογικισ Κατάςταςθσ για όλουσ τουσ άνδρεσ. 

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

5. Οι Σχολζσ Δοκίμων Σθμαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, μετά τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ 

κατάταξθσ, ενεργοφν ωσ ακολοφκωσ: 

α. Ρροβαίνουν 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 αντίγραφα όλων των δικαιολογθτικϊν 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 ςτισ Σχολζσ 

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. Σε περίπτωςθ που 

Δόκιμοσ ειςάγεται ςτθ Σχολι βάςει ψευδϊν ι ανακριβϊν δικαιολογθτικϊν, ενθμερϊνεται ο αρμόδιοσ 

ειςαγγελζασ και εκτόσ από τισ τυχόν ποινικζσ ευκφνεσ που ζχει, ανακαλείται θ πράξθ κατάταξισ του.  

7. Σφμφωνα με τθν περίπτωςθ (α) τθσ παραγράφου 8 του άρκρου 79 του ν.4504/2017, όπωσ ιςχφει, αν εντόσ 

διμινου από τθν αρχικι, ανά κατθγορία ειςακτζων, θμερομθνία κατάταξθσ ςτισ Σχολζσ, υπάρχουν κενζσ 

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

παραίτθςθσ ι απομάκρυνςθσ ι αποχϊρθςισ τουσ από τισ Σχολζσ για οποιονδιποτε λόγο, αφοφ οι εν λόγω 

υποψιφιοι διαγραφοφν με απόφαςθ του Υπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, ειςάγονται ςε 
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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 τισ παραπάνω Σχολζσ, 

ειςάγονται προσ πλιρωςθ των κενϊν 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 αρικμόσ κζςεων μιασ κατθγορίασ από τισ προκθρυχκείςεσ δεν καλφπτεται οφτε από τουσ 

επιλαχόντεσ τθσ κατθγορίασ αυτισ, τότε οι κζςεισ αυτζσ κα ςυμπλθρϊνονται με απόφαςθ του Υπουργοφ 

Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ με επιλαχόντεσ ζτερθσ κατθγορίασ, κατά φκίνουςα βακμολογικι ςειρά, 

ςφμφωνα με τισ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ. 

8. Σφμφωνα με τθν περίπτωςθ (β) τθσ παραγράφου 8 του άρκρου 79 του ν.4504/2017, όπωσ ιςχφει, οι 

ςπουδαςτζσ των Σχολϊν Δοκίμων Σθμαιοφόρων Λ.Σ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων που ειςάγονται ςε αυτζσ, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4186/2013, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, και διαγράφονται από αυτζσ για λόγουσ 

υγείασ ι υγειονομικισ ακαταλλθλότθτασ μζχρι και τθν 15θ Νοεμβρίου κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ, 

εγγράφονται για το ίδιο ακαδθμαϊκό ζτοσ, ςτο πρϊτο ζτοσ ςπουδϊν τθσ Σχολισ ι Τμιματοσ επόμενθσ 

προτίμθςισ τουσ ςτο μθχανογραφικό δελτίο του ζτουσ ειςαγωγισ τουσ, ςτθ Σχολι από τθν οποία 

διαγράφονται. Θ εγγραφι γίνεται μόνον αν είχαν ςυγκεντρϊςει βακμολογία ίςθ ι μεγαλφτερθ με αυτι του 

τελευταίου υποψθφίου που ζχει ειςαχκεί ςτθ ςυγκεκριμζνθ Σχολι ι Τμιμα, το ίδιο ακαδθμαϊκό ζτοσ. Θ 

ειςαγωγι των ςπουδαςτϊν αυτϊν ςτθ Σχολι ι Τμιμα επόμενθσ προτίμθςθσ γίνεται με απόφαςθ του 

Υπουργοφ Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων, φςτερα από αίτθςθ του ενδιαφερομζνου που υποβάλλεται το 

αργότερο μζςα ςε ζναν (1) μινα από τθ διαγραφι του. Θ αίτθςθ ςυνοδεφεται από αντίγραφο τθσ απόφαςθσ 

διαγραφισ και τθσ ςχετικισ γνωμάτευςθσ τθσ Ανϊτατθσ του Ναυτικοφ Υγειονομικισ Επιτροπισ (Α.Ν.Υ.Ε.). 

Πςοι διαγράφονται για λόγουσ υγείασ ι υγειονομικισ ακαταλλθλότθτασ μετά τισ 15 Νοεμβρίου, εγγράφονται 

ςε Σχολι ι Τμιμα επόμενθσ προτίμθςισ τουσ, υπό τισ ίδιεσ προχποκζςεισ το επόμενο ακαδθμαϊκό ζτοσ από 

αυτό τθσ διαγραφισ τουσ. Θ ειςαγωγι των ςπουδαςτϊν αυτϊν ςτο πρϊτο ζτοσ ςπουδϊν τθσ Σχολισ ι 

Τμιματοσ τθσ επόμενθσ προτίμθςθσ του μθχανογραφικοφ τουσ δελτίου, για τθν οποία ζχουν ςυγκεντρϊςει 

βακμολογία τουλάχιςτον ίςθ με αυτιν του τελευταίου ειςαχκζντα ςτθ Σχολι ι Τμιμα το ςυγκεκριμζνο 

ακαδθμαϊκό ζτοσ, γίνεται με απόφαςθ του Υπουργοφ Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων το επόμενο, από αυτό τθσ 

διαγραφισ τουσ, ακαδθμαϊκό ζτοσ, θ οποία εκδίδεται φςτερα από αίτθςθ του ενδιαφερομζνου, που 
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υποβάλλεται το πρϊτο δεκαπενκιμερο του Σεπτεμβρίου του επόμενου ακαδθμαϊκοφ ζτουσ, από αυτό τθσ 

διαγραφισ του και ςυνοδεφεται απαραίτθτα από αντίγραφο τθσ απόφαςθσ διαγραφισ και τθ ςχετικι 

γνωμάτευςθ τθσ Α.Ν.Υ.Ε. 

9. Οι ςπουδαςτζσ που διαγράφονται ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο, επιτρζπεται να ειςαχκοφν 

ςε Σχολι ι Τμιμα επόμενθσ προτίμθςισ τουσ για όλεσ τισ Σχολζσ ι Τμιματα, εκτόσ των Ανωτάτων 

Στρατιωτικϊν Εκπαιδευτικϊν Λδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Λ.), των Ανϊτερων Στρατιωτικϊν Σχολϊν Υπαξιωματικϊν 

(Α.Σ.Σ.Υ.), των Σχολϊν Δοκίμων Σθμαιοφόρων Λ.Σ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και των Σχολϊν τθσ 

Αςτυνομικισ και Ρυροςβεςτικισ Ακαδθμίασ. 

10. Θ ειςαγωγι των υποψθφίων ςτισ Σχολζσ Δοκίμων Σθμαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων 

Λιμενοφυλάκων 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 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. 

ΚΕΦΑΛΑΛΟ Θϋ 

ΓΕΝΛΚΕΣ ΔΛΑΤΑΞΕΛΣ 

1. Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του π.δ. 75/2018 (Αϋ 145), θ φοίτθςθ ςτθν Σχολι Δοκίμων Σθμαιοφόρων Λ.Σ.-

ΕΛ.ΑΚΤ. είναι τετραετισ. Θ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εδρεφει ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Σχολισ Ναυτικϊν Δοκίμων και 

εποπτεία ςε αυτιν, αςκείται από τουσ Υπουργοφσ Εκνικισ Άμυνασ  και Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, 

δια του Γενικοφ Επιτελείου Ναυτικοφ και του Αρχθγείου Λιμενικοφ Σϊματοσ - Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ 

αντίςτοιχα. Οι Δόκιμοι Σθμαιοφόροι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατά τα δφο (2) πρϊτα ζτθ εκπαιδεφονται ενιαία ςε 

γνωςτικά αντικείμενα αρμοδιότθτασ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ενϊ 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 
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του Υπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, και εγγράφονται ςτα μόνιμα ςτελζχθ του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., 

ςφμφωνα με τθ ςειρά επιτυχίασ τουσ. 

2. Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του π.δ. 76/2018 (Αϋ146), θ ςυνολικι εκπαίδευςθ ςτθν Σχολι Δοκίμων 

Λιμενοφυλάκων διαρκεί τουλάχιςτον δφο (2) χρόνια, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ δεκαπενκιμερθσ 

προπαίδευςθσ μετά τθν κατάταξθ. Θ εποπτεία ςτθ Σχολι Δοκίμων Λιμενοφυλάκων αςκείται από τον Υπουργό 

Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, μζςω του Αρχθγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Στουσ Δόκιμουσ Λιμενοφφλακεσ 

που αποφοιτοφν από τθν Σχολι και εκπαιδεφτθκαν με επιτυχία ςτα κακικοντα «Μθχανοδθγϊν ΡΛΣ», 

«Αρμενιςτϊν ΡΛΣ» ι «Θλεκτρολόγων- Θλεκτρονικϊν» απονζμεται το αντίςτοιχο πτυχίο. Οι Δόκιμοι που 

αποφοιτοφν ευδόκιμα από τθν Σχολι Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ονομάηονται Λιμενοφφλακεσ, με απόφαςθ 

του Αρχθγοφ Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.  

3. Θ παροφςα προκιρυξθ να αποςταλεί ςτα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ και ςτον θμεριςιο τφπο και να 

αναρτθκεί ςτο πρόγραμμα «Διαφγεια» και ςτθν ιςτοςελίδα του Λιμενικοφ Σϊματοσ- Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ 

(www.hcg.gr), για τθν όςο το δυνατό ευρφτερθ και πλθρζςτερθ ενθμζρωςθ των ενδιαφερομζνων. 

4. Στθν παροφςα προκιρυξθ επιςυνάπτονται, ωσ αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ, τα ακόλουκα: 

 ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ: «Οδθγίεσ Ηλεκτρονικισ Τποβολισ Αίτθςθσ - Τπεφκυνθσ Διλωςθσ & 

Δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ υποψθφίου/ασ ςτο διαγωνιςμό για τθν ειςαγωγι ιδιωτϊν ςτισ 

χολζσ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ., το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2023-2024, με το ςφςτθμα των Πανελλαδικϊν 

Εξετάςεων». 

 Ζντυπο  -1- :  ΔΕΛΤΛΟ ΥΓΕΛΟΝΟΜΛΚΘΣ ΕΞΕΤΑΣΘΣ ΥΡΟΨΘΦΛΟΥ/ΑΣ. 

            

                                                                                            

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Αρχθγόσ 

 

 

Αντιναφαρχοσ Λ.Σ. Γεϊργιοσ ΑΛΕΞΑΝΔΑΚΘΣ 

 

http://www.hcg.gr/
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ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ 

«Οδθγίεσ Ηλεκτρονικισ Τποβολισ Αίτθςθσ - Τπεφκυνθσ Διλωςθσ & Δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ υποψθφίου/ασ 

ςτο διαγωνιςμό για τθν ειςαγωγι ιδιωτϊν ςτισ χολζσ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ., το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2023-2024, με το 

ςφςτθμα των Πανελλαδικϊν Εξετάςεων» 

 
 

1.    Οι υποψιφιοι/εσ που επικυμοφν να ειςαχκοφν ςτισ παραγωγικζσ Σχολζσ του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,  υποβάλουν 

ΕΞ’ ΟΛΟΚΛΘΟΥ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΑ  Αίτθςθ - Υπεφκυνθ Διλωςθ και Δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο 

διαγωνιςμό ειςαγωγισ ςτθν Σχολι Δοκίμων Σθμαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ι/και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, όπωσ 

αυτι εμφανίηεται ςτθν θλεκτρονικι εφαρμογι που κα λειτουργιςει ειδικά για το διαγωνιςμό, τισ 

θμερομθνίεσ από 01/02/2023 θμζρα Τετάρτθ ζωσ και 14/02/2023 θμζρα Τρίτθ. 

ΕΛΔΛΚΟΤΕΑ, ΟΛ ΥΡΟΨΘΦΛΟΛ/ΕΣ ΚΑ ΡΕΡΕΛ: 

(α) ΕΓΓΑΦΘ ΧΘΣΤΘ 

 Μζςω του ςυνδζςμου https://regusr.hcg.gr να κάνουν εγγραφι ωσ χριςτεσ ςτθν Υπθρεςία 

χρθςτϊν Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., χρθςιμοποιϊντασ τον λογαριαςμό του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου τουσ  

(e-mail) και κωδικό πρόςβαςθσ τθσ επιλογισ τουσ. 

 Αφοφ πραγματοποιθκεί με επιτυχία θ εγγραφι, αποςτζλλεται από τθν Υπθρεςία μινυμα, ςτο 

δθλωκζν  e-mail, το οποίο κα περιζχει ςφνδεςθ προσ ςυγκεκριμζνθ διεφκυνςθ, θ οποία κα πρζπει 

να ακολουκθκεί ϊςτε να ενεργοποιθκεί ο λογαριαςμόσ. 

(β) ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘ ΥΡΟΒΟΛΘ ΑΛΤΘΣΘΣ  &  ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΩΝ 

 Στθ ςυνζχεια και με τθ χριςθ του ενεργοφ πλζον λογαριαςμοφ τουσ από τθν πιο πάνω 

διαδικαςία, ςυνδζονται μζςω τθσ ιςτοςελίδασ https://sxolesls.hcg.gr, και επιλζγουν «Νζα 

αίτθςθ». 

 Μετά τθν είςοδό τουσ ςτθ φόρμα τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ και τθν ςυμπλιρωςθ όλων των 

ςτοιχείων αυτισ, παρζχεται θ επιλογι τθσ «Ρροςωρινισ αποκικευςθσ». Στο ςτάδιο αυτό θ 

αίτθςθ κα ζχει τθν Κατάςταςθ: «ΝΕΑ» και ο/θ υποψιφιοσ/α κα δφναται να ελζγξει τισ 

καταχωριςεισ του/θσ και να τισ επεξεργαςκεί όςεσ φορζσ κζλει. 

 

Ανικει ςτθν Αρικμ. Ρρωτ.: 2421.1/6048/23/26-01-2023 Ρροκιρυξθ 

  

 

https://regusr.hcg.gr/
https://sxolesls.hcg.gr/
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 Εάν κζλει να διορκϊςει κάποιο από τα δθλωκζντα ςτοιχεία, κα πρζπει να επιλζξει 

«Επεξεργαςία». Εάν είναι βζβαιοσ/θ για τθν ορκότθτα των καταχωρίςεϊν του/θσ επιλζγει 

«Καταχϊριςθ» και θ αίτθςι του τίκεται ςε Κατάςταςθ: «ΚΑΤΑΧΩΛΣΘ». Στθν κατάςταςθ αυτι δεν 

υφίςταται πλζον δυνατότθτα επεξεργαςίασ και μεταβολϊν ςτθν αίτθςθ. Σε περίπτωςθ που μετά 

τθν καταχϊριςθ τθσ αίτθςθσ ο υποψιφιοσ διαπιςτϊςει κάποιο ςφάλμα, παρζχεται δυνατότθτα 

για «Ακφρωςθ» τθσ αίτθςθσ και επανάλθψθσ τθσ διαδικαςίασ εξαρχισ. 

 ΡΟΣΟΧΘ! Στθν Κατάςταςθ: ΚΑΤΑΧΩΛΣΘ θ αίτθςθ ΔΕΝ ζχει ακόμθ υποβλθκεί οριςτικά.  Ο/θ 

υποψιφιοσ/α κα πρζπει ακολοφκωσ:   

 Να επιλζξει «Εκτφπωςθ αίτθςθσ» επιλογι θ οποία ζχει γίνει ενεργι μετά τθν «Καταχϊριςθ» 

τθσ αίτθςθσ.  

 Να υπογράψει τθν εκτυπωκείςα αίτθςθ [είτε ο/θ ίδιοσ/α, είτε οι αςκοφντεσ  τθ γονικι 

μζριμνα – εποπτεία ςε περίπτωςθ ανιλικου υποψιφιου (δθλαδι υποψθφίου/ασ που κατά 

τθν θμερομθνία υπογραφισ δεν ζχει ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ του/τθσ)+ και να 

κεωρθκεί αρμοδίωσ για το ΓΝΘΣΛΟ ΤΘΣ ΥΡΟΓΑΦΘΣ. 

 Θ αίτθςθ (υπογεγραμμζνθ και με γνιςιο υπογραφισ), κακϊσ και τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά 

πρζπει να επιςυναφκοφν/ μεταφορτωκοφν ΟΛΑ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΑ ςτθν εφαρμογι του 

διαγωνιςμοφ. Ρροκειμζνου για τθν επιςφναψι τουσ επιλζγεται  «Επεξεργαςία δικαιολογθτικϊν». 

Ο υποψιφιοσ/α πατάει «Ρροςκικθ» ϊςτε να προςτεκεί κάκε ζνα δικαιολογθτικό και ακολοφκωσ, 

επιλζγει το είδοσ του δικαιολογθτικοφ που κα μεταφορτϊςει.  Για κάκε δικαιολογθτικό που πρζπει 

να μεταφορτωκεί επαναλαμβάνεται θ ίδια διαδικαςία Ρροςκικθσ του και αποκικευςθσ των 

ενεργειϊν.  

 Πταν επιςυναφκοφν θλεκτρονικά θ αίτθςθ και όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, παρζχεται θ 

επιλογι «Οριςτικισ υποβολισ» τθσ αίτθςθσ. Μετά τθν εν λόγω επιλογι και τθν επιβεβαίωςι τθσ, 

θ αίτθςθ υποβάλλεται οριςτικά και ςυγκεκριμζνα τίκεται ςε Κατάςταςθ: Οριςτικι, χωρίσ να 

απαιτείται κάποια άλλθ ενζργεια. 

 Ο/θ υποψιφιοσ/α, ανά πάςα ςτιγμι, μπορεί να ςυνδζεται ςτθν εφαρμογι, ϊςτε να δει τθν 

οριςτικά υποβλθκείςα αίτθςι του, κακϊσ και τυχόν ενθμερϊςεισ που αφοροφν ςτθν κατάςταςθ 

αυτισ κατά τα επιμζρουσ ςτάδια του διαγωνιςμοφ. 
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2.         Θ Επιτροπι Ραραλαβισ & Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν κα ελζγξει όλεσ τισ Οριςτικά Υποβλθκείςεσ 

αιτιςεισ και τα επιςυναπτόμενα δικαιολογθτικά και μζχρι και τθν 21/02/2023, θμζρα Τρίτθ, κα εκδϊςει 

πίνακα υποψθφίων με ΕΛΛΛΡΘ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ. Στον Ρίνακα αυτόν κα αναγράφεται για κάκε υποψιφιο 

ποιεσ ακριβϊσ ελλείψεισ/ ςφάλματα διαπιςτϊκθκαν.  

Η προκεςμία για ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ υποβολι από υποψθφίουσ υμπλθρωματικϊν Δικαιολογθτικϊν, ςτθν 

εφαρμογι του διαγωνιςμοφ, ορίηεται από 22/02/2023 θμζρα Σετάρτθ μζχρι και τθν 28/02/2023 θμζρα 

Σρίτθ. Πριν τθν ζναρξθ ι μετά τθν παρζλευςθ τθσ εν λόγω προκεςμίασ, ουδζν ςυμπλθρωματικό 

δικαιολογθτικό κα δφναται να μεταφορτωκεί ςτθν εφαρμογι. 

Μετά τθν λιψθ ςυμπλθρωματικϊν δικαιολογθτικϊν, θ Επιτροπι κα εκδϊςει ζωσ και τθν 07/03/2023 θμζρα 

Τρίτθ, Τελικό Ρίνακα υποψθφίων που γίνονται Δεκτοί για ςυμμετοχι ςτισ Ρροκαταρκτικζσ Εξετάςεισ.  
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ΔΕΛΤΛΟ ΥΓΕΛΟΝΟΜΛΚΘΣ ΕΞΕΤΑΣΘΣ ΥΡΟΨΘΦΛΟΥ/ΑΣ ΣΧΟΛΩΝ ΔΟΚΛΜΩΝ ΣΘΜΑΛΟΦΟΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. & 

ΔΟΚΛΜΩΝ ΛΛΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ, ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024 
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ΕΡΩΝΥΜΟ: …………………………………………………………………………………………………….. 

ΟΝΟΜΑ: ……………………………………………………………………………………………………….. 

ΡΑΤΩΝΥΜΟ: …………………………………………………………………………….………………….. 

ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΓΕΝΝΘΣΕΩΣ: …………………………………………………………………………... 

ΑΛΚΜΟΣ ΔΕΛΤΛΟΥ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑΣ:………………………………………………………. ………….. 

ΑΜΚΑ: ………………………………………………………………………………………………………….. 

ΚΩΔΛΚΟΣ ΥΡΟΨΘΦΛΟΥ ΥΡ.Ρ.Κ.: …………………………………………………………………… 
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ΑΛΚ. ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΘΣ:………………………………                              ΥΨΟΣ: ………….…… 

ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ: ……………………………………..                                ΒΑΟΣ: ……………… 

                                                                                                    ΔΜΣ: ……………..….. 

ΑΡΟΦΑΣΘ ΤΘΣ ΕΡΛΤΟΡΘΣ 

ΚΛΝΕΤΑΛ ΚΑΤΑΛΛΘΛΟΣ/ ΑΚΑΤΑΛΘΛΟΣ (ΔΛΑΓΑΨΤΕ ΑΝΑΛΟΓΑ) ……………………………….…… 

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

           -Ο-                                                  -Ο-                                                      -ΤΑ- 

ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ                                     ΡΟΕΔΟΣ                                           ΜΕΛΘ  

Α. 

Β.                

ΡΟΣΟΧΘ: Το παρόν προςκομίηεται από τον υποψιφιο/α τθν 1θ θμζρα των Υγειονομικϊν Εξετάςεων με 

ςυνθμμζνεσ όλεσ τισ απαιτοφμενεσ από τθν Ρροκιρυξθ Υγειονομικζσ Εξετάςεισ – Γνωματεφςεισ και 

προςυμπλθρωμζνο τον Ρίνακα Αϋ τθσ 2θσ ςελίδασ.                            

Δεν ςυνυποβάλλεται με τθν Αίτθςθ – Υπεφκυνθ Διλωςθ Συμμετοχισ. 

 

  

Φωτογραφία 

υποψθφίου 

(Επικολλάται από τον 

υποψιφιο. ΔΕΝ 

ΧΡΕΙΑΗΕΣΑΙ ΘΕΩΡΘΘ) 

Ζντυπο  -1-  (ςελίδα -1- από ςελίδεσ -2-)  

 

Ανικει ςτθν Αρικμ. Ρρωτ.: 2421.1/6048/23/26-01-2023 Ρροκιρυξθ 

 

 

  
(Να εκτυπωκεί ςτισ 2 όψεισ του ίδιου φφλλου) 
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 ‘Ζντυπο -1-  (ςελίδα -2- από ςελίδεσ -2-)  

Ρίνακασ Αϋ - ΕΓΑΣΤΘΛΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΛΣ ΡΟΥ ΡΟΣΚΟΜΛΗΟΝΤΑΛ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΥΡΟΨΘΦΛΟΥΣ 

ΡΟΣΟΧΘ: ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ – ΣΦΑΓΛΔΑ – ΥΡΟΓΑΦΘ – ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΘ ΛΑΤΟΥ ΣΕ ΚΑΚΕ ΕΞΕΤΑΣΘ  

Δ
ΛΕ

Ν
Ε

ΓΟ
Υ

Ν
ΤΑ

Λ Μ
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Μ
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Ο
Ψ

Θ
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ΛΟ
Υ

 

ΤΜΘΜΑ ΕΛΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΘΣ  ΘΜ/ΝΛΑ 
ΕΞΕΤΑΣΘΣ 

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΘ 
(ε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου, 

θ Γνωμάτευςθ επιςυνάπτεται)  

ΥΡΟΓΑΦΘ & 
ΣΦΑΓΛΔΑ 

ΛΑΤΟΥ 

ΑΚΤΛΝΟΛΟΓΛΚΟ Ακτινογραφία κϊρακα 

FACE 

   

ΜΛΚΟΒΛΟΛΟΓΛΚΟ Γενικι αίματοσ, ουρία, 
ςάκχαρο, κρεατινίνθ, 

τρανςαμινάςεσ, 
αιμοςφαιρίνθ, γενικι 

οφρων  

    

ΚΑΔΛΟΛΟΓΛΚΟ Θλεκτροκαρδιογράφθμα 

με γνωμάτευςθ 

 Δφναται να ςυμμετάςχει ςε 

ακλθτικζσ δοκιμαςίεσ 

 

ΩΛ Ωτορινολαρυγγολογικι 

εξζταςθ και ακοόγραμμα 

   

ΟΦΚΑΛΜΟΛΟΓΛΚΟ Οφκαλμολογικι εξζταςθ 

με καταγραφι τθσ οπτικισ 

οξφτθτασ και του βακμοφ 

διακλαςτικισ ανωμαλίασ 

εκάςτου οφκαλμοφ, τθν 

φπαρξθ ι μθ 

Δυςχρωματοψίασ (με 

ISIHARA), φπαρξθ 

νοςιματοσ ι πάκθςθσ. 

 
ΟΡΤΛΚΘ ΟΞΥΤΘΤΑ 

ΔΟ ……/10…../10…..SPH……CYL 

AΟ ……/10…../10…..SPH……CYL 

ΑΝΤ. ΧΩΜ….……………………… 

ΣΤΑΒΛΣΜΟΣ……………………… 

ΑΛΛΟ ΝΟΣΘΜΑ……………………….. 

 

ΓΥΝΑΛΚΟΛΟΓΛΚΟ Γυναικολογικι εξζταςθ    

Ρίνακασ Βϋ - ΚΛΛΝΛΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΛΣ ΡΟΥ ΔΛΕΝΕΓΟΥΝΤΑΛ ΜΕ ΜΕΛΜΝΑ ΤΘΣ ΥΡΘΕΣΛΑΣ  

ΤΜΘΜΑ ΘΜ/ΝΛΑ  
ΕΞΕΤΑΣΘΣ 

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΘ ΥΡΟΓΑΦΘ & 
ΣΦΑΓΛΔΑ ΛΑΤΟΥ 

 ΝΕΥΟΛΟΓΛΚΟ     

ΧΕΛΟΥΓΛΚΟ    

ΔΕΜΑΤΟΛΟΓΛΚΟ    

ΨΥΧΛΑΤΛΚΟ    

ΟΚΟΡΕΔΛΚΟ    

ΡΑΚΟΛΟΓΛΚΟ                                                  ΔΜΣ:…….… 

                                                ΥΨΟΣ:…….. 

                                                ΒΑΟΣ:……. 
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ΡΛΝΑΚΑΣ ΔΛΑΝΟΜΘΣ  

Λ. ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ  

1. Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./ Γραφείο Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ και Δθμοςίων Σχζςεων (για δθμοςίευςθ ςτα Μ.Μ.Ε. και 
ςτον Τφπο) 

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

3. Λιμενικζσ Αρχζσ (για ενθμζρωςθ ενδιαφερομζνων) 

4. Διευκφνςεισ και Υπθρεςίεσ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ. 

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

6. Σχολι Δοκίμων Λιμενοφυλάκων 

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 Κλιματικισ Κρίςθσ και Ρολιτικισ Ρροςταςίασ/Αρχθγείο Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ /Επιτελείο/ 
Διεφκυνςθ Ανκρωπίνων Ρόρων 

10. Υπουργείο Εκνικισ Άμυνασ/ Γενικό Επιτελείο Εκνικισ Άμυνασ 

11. Υπουργείο Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων/ Γενικι Διεφκυνςθ Ψθφιακϊν Συςτθμάτων, Υποδομϊν και 

Εξετάςεων/ Διεφκυνςθ Εξετάςεων και Ριςτοποιιςεων (για ενθμζρωςθ και αποςτολι ςτισ Διευκφνςεισ 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και διανομι ςτα ΓΕΛ και ΕΡΑΛ τθσ Χϊρασ μζςω του ςχολικοφ δικτφου) 

12. Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων 

13. Υπουργείο Υγείασ (για τθν ενθμζρωςθ όλων των Δθμόςιων Νοςοκομείων και των Κζντρων Ψυχικισ Υγείασ 
τθσ Χϊρασ, προκειμζνου να εξυπθρετοφνται άμεςα οι υποψιφιοι για τισ εργαςτθριακζσ και λοιπζσ 
υγειονομικζσ εξετάςεισ τουσ) 

14. Υπουργείο Εςωτερικϊν/ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ/ Τμιμα 
προγραμματιςμοφ Ανκρωπινοφ Δυναμικοφ 

15. ΓΕΕΚΑ/ Βϋ Κλάδοσ/ Β2/ 1/ ΤΜΘΜΑ ΕΚΝΛΚΘΣ ΚΑΛ ΣΤΑΤΛΩΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ – ΔΛΑΚΛΑΔΛΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 
(Για ενθμζρωςθ, αποςτολι ςτα Επιτελεία των Κλάδων και διανομι ςτα ΑΣΕΛ – ΑΣΣΥ – Εξεταςτικά Κζντρα 
ΡΚΕ) 

16. ΓΕΕΚΑ/ Βϋ Κλάδοσ (για ενθμζρωςθ των Στρατιωτικϊν Νοςοκομείων) 

17. ΓΕΝ/ΔΝΕ, ΝΝΑ, ΝΝΡ, ΑΝΥΕ 

18. ΣΤΑΤΟΛΟΓΛΚΕΣ ΥΡΘΕΣΛΕΣ ΤΩΝ ΕΝΟΡΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 

19. Ρανελλινιοσ Σφνδεςμοσ Λατρικϊν Διαγνωςτικϊν Κζντρων (για τθν ενθμζρωςθ όλων των υπαγόμενων ςε 
αυτόν ιδιωτικϊν φορζων, προκειμζνου να εξυπθρετοφνται άμεςα οι υποψιφιοι για τισ εργαςτθριακζσ 
και λοιπζσ υγειονομικζσ εξετάςεισ τουσ) 

  

 
ΛΛ. ΕΣΩΤΕΛΚΘ ΔΛΑΝΟΜΘ 

1. Γρ. κ. Υπουργοφ (υ.τ.α.) 

2. Γρ. κ. Υφυπουργοφ (υ.τ.α.) 

3. Γρ. κ. Γενικοφ Γραμματζα Λιμζνων, Λιμενικισ Ρολιτικισ και Ναυτιλιακϊν Επενδφςεων (υ.τ.α.) 

4. Γρ. κ. Γενικοφ Γραμματζα Αιγαίου και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ (υ.τ.α.) 

5. Γρ. κ. Αρχθγοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

6. Γρ. κ. Αϋ Υπαρχθγοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

7. Γρ. κ. Βϋ Υπαρχθγοφ Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. 

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

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

10. Γρ. κ. Διευκυντι Υπθρεςίασ Υγειονομικοφ  
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