
ΠΡΟΟΧΗ: ςτο τι ιςχφει ςχετικά με τισ 
Βεβαιϊςεισ Ικανότθτασ των υποψθφίων 
για τισ χολζσ του Λιμενικοφ ϊματοσ. 

Σφμφωνα με τα εδάφια που ακολουκοφν τθσ ΚΤΑ Αρικμ. 2421.1/21777/2020 – ΦΕΚ 
Σεφχοσ B’ 1423/15.04.2020: 

9. Οι υποψιφιοι που είχαν δθλϊςει προτίμθςθ για χολζσ Ανωτάτων τρατιωτικϊν 
Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) ι/και για χολζσ των Ανωτζρων τρατιωτικϊν 
χολϊν Τπαξιωματικϊν (ΑΤ), υποβλικθκαν ςτθ δοκιμαςία των 
προκαταρκτικϊν εξετάςεων των χολϊν αυτϊν και κρίκθκαν ικανοί ςφμφωνα με 
τα κριτιρια του Λιμενικοφ ϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ που αναλυτικά 
κακορίηονται ςτθν παροφςα, (ΚΤΑ Αρικμ. 2421.1/21777/2020 – ΦΕΚ Σεφχοσ B’ 
1423/15.04.2020) εφόςον ακολοφκωσ υποβάλουν ςτθν Επιτροπι παραλαβισ και 
ελζγχου δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 5 τθσ παροφςασ, τθν 
ςχετικι βεβαίωςθ ικανότθτασ από τθν αρμόδια τρατιωτικι χολι/ Εξεταςτικό 
Κζντρο, κεωροφνται αυτοδικαίωσ ικανοί και για τισ χολζσ του Λιμενικοφ ϊματοσ 
– Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ και δεν προςζρχονται ςτισ προκαταρκτικζσ εξετάςεισ του 
Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ. Στθν ανωτζρω βεβαίωςθ, θ οποία 
υποβάλλεται ςτθν προαναφερόμενθ Επιτροπι του Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ 
Ακτοφυλακισ, όπωσ αναλυτικά κα κακορίηεται ςτθν προκιρυξθ και κα εκδίδεται 
ςχετικό αποδεικτικό υποβολισ, αναγράφονται τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του 
υποψθφίου, ο κωδικόσ αρικμόσ υποψθφίου που δίνεται από το Υπουργείο Παιδείασ 
και Θρθςκευμάτων, ο αρικμόσ τθλεφϊνου, το ανάςτθμα του υποψθφίου και ότι 
κρίκθκε ικανόσ. Από τθν ανωτζρω βεβαίωςθ πρζπει να προκφπτει πωσ ο υποψιφιοσ 
ζχει κρικεί ικανόσ κατά το ζτοσ υποβολισ υποψθφιότθτασ, ςε διαφορετικι 
περίπτωςθ ο υποψιφιοσ εξετάηεται κατά τα οριηόμενα ςτο παρόν άρκρο. 

10. Οι βεβαιϊςεισ προςκομίηονται μζςα ςτο χρόνο διενζργειασ των 
Προκαταρκτικϊν Εξετάςεων του Λιμενικοφ ϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ. 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 τρατιωτικι 
χολι, προκειμζνου ο υποψιφιοσ να κεωρθκεί ΙΚΑΝΟ και για τισ παραγωγικζσ 
Σχολζσ του Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ. Υποψιφιοι που κρίκθκαν 

ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ για τισ Σχολζσ του Λιμενικοφ Σώματοσ – Ελληνικήσ 
Ακτοφυλακήσ από τισ αρμόδιεσ Επιτροπζσ των προκαταρκτικών 
διαδικαςιών του Λιμενικοφ Σώματοσ – Ελληνικήσ Ακτοφυλακήσ δεν 
μποροφν να προςκομίςουν βεβαίωςη Στρατιωτικήσ Σχολήσ ενώ ςε 
περίπτωςη προςκόμιςησ δεν θα γίνονται αποδεκτζσ. 

11. Στουσ κοινοφσ με τθν Ελλθνικι Αςτυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) ι/και το Πυροςβεςτικό Σϊμα 
(Π.Σ.) υποψθφίουσ, δφναται να χορθγείται από το Λιμενικό ϊμα – Ελλθνικι 

https://app.box.com/s/mqj6a55rjuguh51lve7uzmrsn0axj4uz
https://app.box.com/s/mqj6a55rjuguh51lve7uzmrsn0axj4uz


Ακτοφυλακι (Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.), Βεβαίωςθ για τθν επιτυχι ςυμμετοχι τουσ ςτισ 
προκαταρκτικζσ εξετάςεισ (ΠΚΕ) του Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ, 
προκειμζνου να κεωρθκοφν ΙΚΑΝΟΙ και για τισ Σχολζσ τθσ ΕΛ.ΑΣ. και του Π.Σ., 
προςκομίηοντάσ τθν όπου ορίηεται ςτισ Προκθρφξεισ των εν λόγω Σωμάτων. 

Αντικζτωσ, υποψιφιοι που πζτυχαν ςτισ προκαταρκτικζσ εξετάςεισ 
τθσ ΕΛ.Α. ι του Π.., δεν μποροφν να προςκομίςουν αντίςτοιχεσ 
Βεβαιϊςεισ προκειμζνου να κεωρθκοφν ΙΚΑΝΟΙ και για τισ παραγωγικζσ 

Σχολζσ του Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ και ςε περίπτωςθ 
προςκόμιςθσ δεν κα λαμβάνονται υπόψθ. 

 

 


