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ΚΟΙΝΘ ΤΠΟΤΡΓΙΚΘ ΑΠΟΦΑΘ  

ΘΕΜΑ: «Σροποποίθςθ τθσ αρικ. 2421.1/84993/2018/15-11-2018 Κοινισ Απόφαςθσ των Τπουργϊν 

Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων και Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ με κζμα: «Κακοριςμόσ 

των προςόντων, των προχποκζςεων, των κατθγοριϊν των υποψθφίων, των κωλυμάτων κατάταξθσ και 

των διαδικαςιϊν για τθν ειςαγωγι ςτισ χολζσ Δοκίμων θμαιοφόρων Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. και Δοκίμων 

Λιμενοφυλάκων με το ςφςτθμα των Πανελλαδικϊν Εξετάςεων» (Βϋ 5213)». 

 

ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΘΙΩΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ 

Ζχοντασ υπόψη: 

1. Σισ διατάξεισ: 

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

παραγωγικζσ ςχολζσ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.» του Ν. 4504/2017 (Αϋ184), όπωσ ιςχφει. 

β) Σων Π.Δ. 125/2016 (Αϋ210) και 88/2018 (Αϋ160). 

γ) Σου Π.Δ. 75/2018 «Οργάνωςθ και Λειτουργία τθσ χολισ Δοκίμων θμαιοφόρων Λιμενικοφ ϊματοσ 

– Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ και ζνταξθ αυτισ ςτθν ανϊτατθ βακμίδα τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ» 

(Αϋ145) και ιδίωσ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 2. 

δ) Σου Π.Δ. 76/2018 «Οργάνωςθ και Λειτουργία τθσ  χολισ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και ζνταξθ αυτισ 

ςτθν ανϊτερθ βακμίδα τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ» (Αϋ146) και ιδίωσ τθσ παραγράφου 3 του 

άρκρου 1. 

2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 90 του Κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά όργανα, 

που κυρϊκθκε με το Π.Δ. 63/2005 (Αϋ 98). 

3. Σο γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του κρατικοφ 

προχπολογιςμοφ. 

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΝΘΙΩΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ 

ΑΡΧΘΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ-  

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΘ 

ΚΛΑΔΟ ΔΙΟΙΚΘΘ & ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ  

ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. 

 

Πειραιάσ , 20-03-2019 

Αριθμ. Πρωτ.: 2421.1/20981/2019 
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ΑΠΟΦΑΙΗΟΤΜΕ  

 

Άρθρο ΜΟΝΟ 

Η παράγραφοσ 6 του άρκρου 6 τθσ αρικ. 2421.1/84993/2018/15-11-2018 Κοινισ Απόφαςθσ των 

Τπουργϊν Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων και Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ «Κακοριςμόσ 

των προςόντων, των προχποκζςεων, των κατθγοριϊν των υποψθφίων, των κωλυμάτων κατάταξθσ και 

των διαδικαςιϊν για τθν ειςαγωγι ςτισ χολζσ Δοκίμων θμαιοφόρων Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. και Δοκίμων 

Λιμενοφυλάκων με το ςφςτθμα των Πανελλαδικϊν Εξετάςεων» (Βϋ 5213), αντικακίςταται ωσ 

ακολοφκωσ: 

«Οι υποψιφιοι που κα κρικοφν ωσ Τγειονομικϊσ Κατάλλθλοι ςυμμετζχουν ςτισ 

προβλεπόμενεσ ακλθτικζσ δοκιμαςίεσ, ενϊπιον Επιτροπισ/ϊν (ανάλογα με το πλικοσ των 

υποψθφίων) Ακλθτικϊν Δοκιμαςιϊν του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. που ςυγκροτοφνται με απόφαςθ του 

Αρχθγοφ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. και απαρτίηονται από Αξιωματικοφσ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ., οι οποίοι 

προτείνονται από τθ Διεφκυνςθ Προςωπικοφ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. Για τθ ςυγκρότθςθ των εν λόγω 

επιτροπϊν προτιμϊνται Αξιωματικοί που είναι κάτοχοι πτυχίου ΣΕΦΑΑ ι ζχουν καταταγεί με 

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

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

Για τον ζλεγχο τθσ ακλθτικισ επίδοςθσ, οι υποψιφιοι υποβάλλονται ςτα παρακάτω 

αγωνίςματα και υποχρεοφνται να επιτφχουν τα όρια επίδοςθσ ςε όλα (ιτοι και ςτα ζξι), 

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. Ρίψθ 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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ςτ. Ελεφκερθ κολφμβθςθ ςε απόςταςθ 50 μζτρων ςε χρόνο δφο (02) λεπτϊν (μία 

προςπάκεια). 

Η 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. Τποψιφιοσ που δεν κα επιτυγχάνει το 

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

 
Η ιςχφσ τθσ απόφαςθσ αυτισ αρχίηει από τθ δθμοςίευςι τθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

Η απόφαςθ αυτι να δθμοςιευτεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ο Τπουργόσ Παιδείασ, Ζρευνασ και 

Θρηςκευμάτων 

 

 

Κωνςταντίνοσ Γαβρόγλου 

 

Ο Τπουργόσ Ναυτιλίασ και Νηςιωτικήσ 
Πολιτικήσ 

 

Φϊτιοσ- Φανοφριοσ Κουβζλησ 
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