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Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.17847/17-5-2018
(ΦΕΚ 1876 Β ΑΔΑ:ΨΟ40465ΧΘΨ-82Θ) απόφασης
«Σύσταση Επιτροπής με τίτλο «Εθνική Συμμαχία για
τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση (Greek
National Coalition for Digital Skills and Jobs)».

2

Εξετάσεις των αποφοίτων της Σχολής Λιμενοφυλάκων με σκοπό την προαγωγή στον βαθμό του
Κελευστή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

3

Αποδοχή εγγυητικής επιστολής για την εταιρεία
«BASSEL FUTURE ENERGY S.A.» που εδρεύει στα
νησιά Μάρσαλ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.34059
(1)
Τροποποίηση της ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.17847/17.5.2018
(ΦΕΚ 1876 Β ΑΔΑ:ΨΟ40465ΧΘΨ-82Θ) απόφασης
«Σύσταση Επιτροπής με τίτλο «Εθνική Συμμαχία
για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση (Greek National Coalition for Digital Skills and
Jobs)».
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 18 παρ. 18 του ν. 2503/1997 (Α΄ 107)
«Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις»,
β) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98),
δ) τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176
Α΄) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις... και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»,
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ε) του π.δ. 133/2017 (ΦΕΚ 161/Α) «Οργανισμός του
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης»,
στ) του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄208) «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση ...
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,
ζ) του π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α΄/29.08.2018) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.17847/17.05.2018 (ΦΕΚ 1876 Β΄,
ΑΔΑ:ΨΟ40465ΧΘΨ-82Θ) απόφαση «Σύσταση Επιτροπής
με τίτλο “Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες
και την Απασχόληση (Greek National Coalition for Digital
Skills and Jobs)».
3. Το από 27.07.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Οργανώσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και τα συνημμένα αυτού,
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.17847/17.05.2018
(ΦΕΚ 1876 Β΄, ΑΔΑ:ΨΟ40465ΧΘΨ-82Θ) απόφασης «Σύσταση Επιτροπής με τίτλο “Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση (Greek National
Coalition for Digital Skills and Jobs)”» και ορίζουμε νέα
Μέλη της Επιτροπής, ως εξής:
- Δήμος Αθηναίων
- Δήμος Τρικκαίων
- Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
- Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ
- Google Ελλάδας
- Cisco
- Oracle Academy
- Mathemagenesis IKE
- Social Impact and Innovation
- Revive Greece
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η ΔΙΔΚ/Φ.38/
οικ.17847/17.05.2018 (ΦΕΚ 1876 Β΄, ΑΔΑ:ΨΟ40465ΧΘΨ82Θ) απόφαση «Σύσταση Επιτροπής με τίτλο “Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση
(Greek National Coalition for Digital Skills and Jobs)”» ως
προς το μέρος το οποίο δεν τροποποιείται από την παρούσα.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2018
Η Υπουργός
ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 2415.9/69722/2018
(2)
Εξετάσεις των αποφοίτων της Σχολής Λιμενοφυλάκων με σκοπό την προαγωγή στον βαθμό του
Κελευστή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 79 του ν. 4504/2017 «Δία βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας
σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού,
συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες
διατάξεις» (Α΄184), όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 20 του ν. 4532/2018 «Ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794
και άλλες διατάξεις» (Α΄63), και ισχύει.
β) Του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού» (Α΄114).
γ) Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄160).
δ) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της υπουργικής
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Προϋποθέσεις διεξαγωγής
των προαγωγικών εξετάσεων
1. Οι εξετάσεις των αποφοίτων της Σχολής Λιμενοφυλάκων με σκοπό την προαγωγή στον βαθμό του Κε-
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λευστή Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. διενεργούνται κάθε φορά για την
κάλυψη των αντίστοιχων κενών θέσεων οι οποίες προκηρύσσονται με την απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία εκδίδεται με τη διαδικασία η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 5 του
άρθρου 79 του ν. 4504/2017.
2. Επιτρέπεται να συμμετέχουν στις προαγωγικές εξετάσεις της παραγράφου 1 οι απόφοιτοι της Σχολής Λιμενοφυλάκων οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον
τρία έτη στον βαθμό του Λιμενοφύλακα από την κατάταξή τους, κατά τον χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων και
εφόσον πληρούν τις ακόλουθες επιπλέον προϋποθέσεις:
α) Να κατέχουν πτυχίο Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα, ή δίπλωμα
Πλοιάρχου Γ` ή Μηχανικού Γ` Εμπορικού Ναυτικού.
β) Να έχουν αξιολογηθεί ως «εξαίρετοι» κατά τo χρονικό διάστημα παραμονής τους στον βαθμό του Λιμενοφύλακα.
γ) Να μην έχουν κριθεί ως «παραμένοντες στον ίδιο
βαθμό».
δ) Να μην τελούν σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου.
ε) Να μην τελούν σε κατάσταση αυτεπάγγελτης διαθεσιμότητας.
στ) Να μην τους έχει επιβληθεί καταστατική πειθαρχική ποινή.
ζ) Να μην διώκονται ποινικά για αδίκημα σε βαθμό
κακουργήματος.
η) Να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα σε ποινή φυλάκισης για τα αδικήματα της κλοπής, της παράβασης
καθήκοντος, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της απιστίας
σχετικά με την υπηρεσία, της πλαστογραφίας, της δωροδοκίας, της ψευδορκίας, της ψευδούς καταμήνυσης,
της συκοφαντικής δυσφήμησης, της ελευθέρωσης κρατουμένου από πρόθεση, της εκβίασης, της ληστείας, της
καταπίεσης, της υπεξαγωγής, ή νόθευσης εγγράφου, των
αδικημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλημάτων οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
των παραβάσεων της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, της
παράνομης οπλοφορίας ή οπλοχρησίας.
θ) Να έχουν συμπληρώσει τον χρόνο υποχρεωτικής
παραμονής στις Λιμενικές Αρχές όπου έχουν τοποθετηθεί μετά την αποφοίτησή τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις με τις οποίες ρυθμίζονται οι
τοποθετήσεις των αποφοίτων των παραγωγικών σχολών
του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Οι απόφοιτοι της Σχολής Λιμενοφυλάκων οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει τον χρόνο υποχρεωτικής παραμονής στις Λιμενικές Αρχές όπου έχουν
τοποθετηθεί μετά την αποφοίτησή τους, λόγω απόσπασης ή διάθεσης, δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στις
προαγωγικές εξετάσεις της παραγράφου 1, εκτός εάν
έχουν διατεθεί σε Λιμενικές Αρχές όπου ο χρόνος της
διάθεσης συνυπολογίζεται στον χρόνο υποχρεωτικής
παραμονής στις Λιμενικές Αρχές τοποθέτησης, σύμφωνα
με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 9 του άρθρου
29 του ν. 4504/2017.
3. Οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 διαπιστώνονται
από τη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. η οποία εκδίδει διαπιστωτική πράξη για τον σκοπό αυτό.
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Άρθρο 2
Διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων
1. Οι απόφοιτοι της Σχολής Λιμενοφυλάκων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις προαγωγικές εξετάσεις
υποβάλλουν στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην
προκήρυξη και εντός της αποκλειστικής προθεσμίας που
τάσσεται σε αυτήν.
2. Mετά την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης της παραγράφου 3 του άρθρου 1, συγκροτείται με απόφαση
του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Επιτροπή η οποία καταρτίζει
ονομαστικούς πίνακες με αλφαβητική σειρά των συμμετεχόντων στις προαγωγικές εξετάσεις και των αποκλειστέων από αυτές. Η Επιτροπή του προηγούμενου
εδαφίου αποτελείται από έναν Αξιωματικό προερχόμενο από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
ανώτερο ή αρχαιότερο του Διευθυντή της Διεύθυνσης
Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και δύο Υποπλοιάρχους Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. Το νεότερο μέλος της Επιτροπής εκτελεί και
καθήκοντα γραμματέα. Οι πίνακες των συμμετεχόντων
στις προαγωγικές εξετάσεις και των αποκλειστέων από
αυτές υποβάλλονται προς θεώρηση στον Αρχηγό Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και κοινοποιούνται με διαταγή του Διευθυντή
του Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
στις Υπηρεσίες των υποψηφίων.
3. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον πίνακα
συμμετεχόντων καλούνται για εξέταση με διαταγή η
οποία εκδίδεται από τον Διευθυντή του Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και κοινοποιείται
σ’ αυτούς τουλάχιστον σαράντα οκτώ ώρες πριν τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Με τη διαταγή του προηγούμενου εδαφίου, ορίζεται κάθε φορά ο τόπος, η ακριβής
ημερομηνία, η ώρα διενέργειας των εξετάσεων, υπενθυμίζεται η υποχρέωση των υποψηφίων να φέρουν το
δελτίο ταυτότητάς τους, καθώς και καθορίζεται κάθε
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
4. Οι υποψήφιοι διαγράφονται από τον πίνακα των
συμμετεχόντων με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,
εφόσον απολέσουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις
προαγωγικές εξετάσεις πριν από τη διενέργεια αυτών.
5. Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις
με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, στα ακόλουθα μαθήματα:
α) Λεκτικές Δεξιότητες και Κατανόηση Κειμένου
β) Ποινικό Δίκαιο
γ) Στοιχεία Δημοσίου-Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου
δ) Διοικητικό Δίκαιο
ε) Αγγλική γλώσσα.
Η εξέταση του μαθήματος Λεκτικές Δεξιότητες και Κατανόηση Κειμένου, καθώς και της Αγγλικής γλώσσας,
γίνεται με ερωτηματολόγιο στο οποίο περιέχονται δύο
κείμενα, σε κάθε ένα από τα οποία αντιστοιχεί και μία
ομάδα ερωτήσεων.
Για κάθε μία από τις ερωτήσεις ο εξεταζόμενος καλείται να επιλέξει τη σωστή απάντηση με βάση τις πληροφορίες που παρέχει το αντίστοιχο κείμενο. Στο ερωτηματολόγιο περιέχονται και ερωτήσεις με προτάσεις, τις
οποίες ο εξεταζόμενος καλείται να αντιστοιχίσει, καθώς
και ερωτήσεις συμπλήρωσης λέξεων σε κενά κειμένου,
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στις οποίες καλείται να επιλέξει τη λέξη ή φράση, που
συμπληρώνει κατάλληλα το κενό της πρότασης. Για την
εξέταση των λοιπών μαθημάτων καταρτίζονται ερωτηματολόγια με πενήντα ερωτήσεις έκαστο.
6. Για την διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων συγκροτείται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Επιτροπή
Εξετάσεων, αποτελούμενη από:
α) Έναν Πλοίαρχο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως πρόεδρο,
β) Έναν Αντιπλοίαρχο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως τακτικό μέλος,
γ) Δύο Πλωτάρχες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως τακτικά μέλη, και
δ) Έναν Αξιωματικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με τον βαθμό του
Υποπλοιάρχου ή Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως
τακτικό μέλος και με καθήκοντα γραμματέα.
Με την ίδια απόφαση, ορίζονται ανά εξεταζόμενο μάθημα δύο Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ως υπεύθυνοι για
την κατάρτιση των προς εξέταση θεμάτων. Η Επιτροπή
Εξετάσεων φέρει την πλήρη ευθύνη για τη διασφάλιση
του απορρήτου των θεμάτων στα οποία εξετάζονται οι
υποψήφιοι.
7. Την ημέρα της εξέτασης οι αρμόδιοι ανά εξεταζόμενο μάθημα Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καταρτίζουν τρία
διαφορετικά ερωτηματολόγια, από τα οποία επιλέγεται
ένα, μετά από κλήρωση ενώπιον των υποψηφίων και
συντάσσεται πρακτικό από την Επιτροπή Εξετάσεων, για
τον σκοπό αυτό. Το ερωτηματολόγιο διανέμεται στους
υποψηφίους, οι οποίοι καλούνται να απαντήσουν σε
φύλλο εξέτασης το οποίο τους διανέμεται. Μετά τη διανομή των ερωτήσεων δεν επιτρέπεται η είσοδος υποψηφίων στην αίθουσα.
8. Ο βαθμός κάθε εξεταζόμενου μαθήματος είναι το
άθροισμα των βαθμών των ορθών απαντήσεων ως προς
το σύνολό τους και ανάγεται σε κλίμακα βαθμολογίας
από μία έως και εκατό μονάδες. Ο υποψήφιος ο οποίος
δεν λαμβάνει την βαθμολογική βάση πενήντα σε οποιοδήποτε από τα μαθήματα των γραπτών εξετάσεων θεωρείται ως αποτυχών.
9. Ο υποψήφιος ο οποίος δεν συμμετέχει στην εξέταση σε κάποιο από τα μαθήματα για οποιαδήποτε αιτία
ακόμα και λόγω ασθενείας, θεωρείται ως αποτυχών. Η
βραδύτερη προσέλευση υποψηφίων από την ώρα που
προβλέπεται στην παράγραφο 16 του άρθρου αυτού,
αποκλείει αυτούς από την προβλεπόμενη εξέταση, εκτός
εάν η Επιτροπή Εξετάσεων κρίνει αυτή δικαιολογημένη και ότι αυτή δεν παραβλάπτει την ομαλή διεξαγωγή
των εξετάσεων. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η
προσέλευση των υποψηφίων μετά την κλήρωση των
θεμάτων. Ιδιαίτερη εξέταση ή δοκιμασία υποψηφίου
αποκλείεται.
10. Κάθε υποψήφιος που εξέρχεται από την αίθουσα
υποχρεούται να παραδώσει το γραπτό του. Ο υποψήφιος
που δεν παραδίδει το γραπτό του ή χρησιμοποιεί άλλα
βοηθήματα, πλην αυτών που έχουν τυχόν επιτραπεί, ή
σημειώσεις ή συνεργάζεται με συνεξεταζόμενο ή θέτει
στο γραπτό του σημεία αναγνώρισης της ταυτότητάς του
ή δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις ή οδηγίες των
επιτηρητών ή χρησιμοποιεί μέσα επικοινωνίας ή διαταράσσει με οποιονδήποτε τρόπο την τάξη, αποβάλλεται
από την αίθουσα και στο εξεταζόμενο μάθημα βαθμολογείται με μηδέν, μετά από απόφαση η οποία εκδίδεται
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από την Επιτροπή Εξετάσεων. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται μετά από προηγούμενη ακρόαση του υποψηφίου, υπογράφεται από τον πρόεδρο και
τα μέλη της Επιτροπής Εξετάσεων, κοινοποιείται άμεσα
στον υποψήφιο, ο οποίος λαμβάνει γνώση ενυπογράφως
και θεωρείται από τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Ο υποψήφιος
του οποίου μηδενίζεται το γραπτό, θεωρείται ως αποτυχών στις εξετάσεις.
11. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης για κάθε μάθημα
καθορίζεται σε ενενήντα λεπτά. Παράταση του χρόνου
της εξέτασης επιτρέπεται μετά από απόφαση της Επιτροπής Εξετάσεων και σε καμία περίπτωση δεν δύναται
να υπερβαίνει το ημίωρο ανά μάθημα. Με την πάροδο
της ώρας εξέτασης του μαθήματος ο εξεταζόμενος υποχρεούται να παραδώσει το γραπτό του, ειδάλλως μηδενίζεται. Ο υποψήφιος του οποίου μηδενίζεται το γραπτό
θεωρείται ως αποτυχών στις εξετάσεις. Ο πρόεδρος της
Επιτροπής Εξετάσεων υπογράφει επί του σώματος του
κληρωθέντος ερωτηματολογίου και ανακοινώνει στους
υποψηφίους τη βαθμολογία που αντιστοιχεί στην ορθή
απάντηση κάθε ερωτήματος.
12. Η βαθμολόγηση των μαθημάτων διενεργείται από
την Επιτροπή Εξετάσεων, χωρίς χρησιμοποίηση βαθμολογητών, με βάση τις ορθές απαντήσεις τις οποίες έχουν
προκαθορίσει οι αρμόδιοι για την κατάρτιση των προς
εξέταση θεμάτων.
13. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της βαθμολόγησης, η Επιτροπή Εξετάσεων καταρτίζει ανά μάθημα
ονομαστικούς πίνακες βαθμολόγησης με αλφαβητική
σειρά, οι οποίοι χρονολογούνται και υπογράφονται από
τον πρόεδρο και τα μέλη. Για τους υποψήφιους που υπάγονται στις περιπτώσεις των παραγράφων 9, 10 και 11
του παρόντος άρθρου, στα αντίστοιχα πεδία βαθμολογίας τίθενται οι ενδείξεις ‘’ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ’’ ή ‘’ΜΗΔΕΝ ’’
ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση.
14. Η Επιτροπή Εξετάσεων καταρτίζει μετά τη βαθμολόγηση ονομαστικό πίνακα αποτελεσμάτων, με αλφαβητική σειρά, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι υποψήφιοι που έλαβαν μέρος στη διαδικασία των γραπτών
εξετάσεων και ο οποίος χρονολογείται και υπογράφεται
από τον πρόεδρο και τα μέλη. Στον πίνακα του προηγούμενου εδαφίου, αναγράφονται έναντι του ονόματος
εκάστου υποψηφίου οι βαθμοί ανά μάθημα και το άθροισμά τους, το οποίο αποτελεί τον τελικό συνολικό βαθμό
επίδοσης στις γραπτές εξετάσεις. Για τους υποψηφίους
που δεν λαμβάνουν τη βάση πενήντα σε κάποιο από τα
μαθήματα ή εμπίπτουν σε μία από τις περιπτώσεις των
παραγράφων 9, 10 και 11 του παρόντος άρθρου, αναγράφεται έναντι του ονόματός τους με ερυθρά μελάνη
η ένδειξη «ΑΠΕΤΥΧΕ».
15. Μετά την κατάρτιση του πίνακα αποτελεσμάτων,
συντάσσονται ο πίνακας επιτυχόντων, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται κατά φθίνουσα σειρά οι συγκεντρώσαντες τη μεγαλύτερη βαθμολογία σύμφωνα με τον πίνακα αποτελεσμάτων, μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού
των προκηρυσσομένων θέσεων, καθώς και ο πίνακας
επιλαχόντων. Σε περίπτωση ίσων αθροισμάτων τελικής
συνολικής βαθμολογίας, προηγείται ο υποψήφιος που
λαμβάνει τη μεγαλύτερη βαθμολογία κατά μάθημα με
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τη φθίνουσα σειρά που αναγράφεται στην παράγραφο 5
του παρόντος άρθρου. Σε περί πτωση ισοβαθμίας σε όλα
τα μαθήματα, η σειρά επιτυχίας καθορίζεται με κλήρωση, που διενεργεί η Επιτροπή Εξετάσεων, παρουσία των
ενδιαφερομένων και για την οποία συντάσσεται σχετικό
πρακτικό. Σε περίπτωση ισοβαθμίας για την κατάληψη
της τελευταίας θέσης, προάγεται μόνον ο πρώτος από
τους ισοβαθμούντες, η σειρά επιτυχίας του οποίου καθορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία των δύο προηγούμενων εδαφίων. Οι πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων,
αναγράφουν στην πρώτη στήλη το ονοματεπώνυμο του
υποψηφίου και στις επόμενες τον βαθμό αυτού ανά εξετασθέν μάθημα και το συνολικό άθροισμα των βαθμών.
Οι πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων, χρονολογούνται, υπογράφονται από τον πρόεδρο και τα μέλη της
Επιτροπής Εξετάσεων και υποβάλλονται προς θεώρηση
στον Αρχηγό Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.
16. Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να γίνεται
μία ώρα νωρίτερα από την ώρα έναρξης της εξέτασης
κάθε μαθήματος. Δεν επιτρέπεται η έξοδος υποψηφίου
από την αίθουσα των εξετάσεων πριν από την παρέλευση μισής ώρας από την έναρξη της εξέτασης κάθε μαθήματος. Δεν επιτρέπεται η παραμονή υποψηφίου στην
αίθουσα εξετάσεων μετά την παράδοση του γραπτού, ή
το τέλος του χρόνου διάρκειας της εξέτασης. Τα στοιχεία
ταυτότητας των υποψηφίων στα φύλλα εξέτασης καλύπτονται με σκούρο αδιαφανές επικάλυμμα κατά την
παράδοση του γραπτού, το οποίο σφραγίζεται με στρογγυλή σφραγίδα. Το αδιαφανές επικάλυμμα παραμένει
άθικτο μέχρι την ημέρα βαθμολόγησης των γραπτών και
καταγραφής των αποτελεσμάτων. Για τον σκοπό αυτό,
τα γραπτά φυλάσσονται από την Επιτροπή Εξετάσεων
εντός φακέλων οι οποίοι κατανέμονται ανά μάθημα. Οι
φάκελοι αποσφραγίζονται παρουσία του προέδρου και
των μελών την ημέρα βαθμολόγησης των γραπτών.
17. Τα γραπτά των προαγωγικών εξετάσεων φυλάσσονται από τη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για
τουλάχιστον ένα έτος από την κύρωση των πινάκων επιτυχόντων και επιλαχόντων και μετά καταστρέφονται,
υπό την επιφύλαξη δικαστικής εκκρεμότητας.
Άρθρο 3
Εξεταστέα ύλη
1. Η εξεταστέα κατά μάθημα ύλη καθορίζεται ως ακολούθως:
α) Λεκτικές Δεξιότητες και Κατανόηση Κειμένου: Γνώση και ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας, ικανότητα
κατανόησης γραπτού λόγου μέσα από ερωτήσεις σχετικές με κείμενα.
β) Ποινικό Δίκαιο:
αα) Γενικό Μέρος: Χρονικά και τοπικά όρια ισχύος των
Ποινικών νόμων. Έννοια αξιόποινης πράξης. Λόγοι που
αποκλείουν τον άδικο χαρακτήρα της πράξης. Δόλος.
Αμέλεια. Απόπειρα. Συμμετοχή. Λόγοι που εξαλείφουν
το αξιόποινο.
ββ) Ειδικό μέρος: Ανθρωποκτονία από πρόθεση και
αμέλεια. Παράλειψη λυτρώσεως από κίνδυνο ζωής. Σωματική βλάβη (απλή-επικίνδυνη-βαρεία-θανατηφόρος).
Σωματική βλάβη από αμέλεια. Κλοπή. Υπεξαίρεση. Φθο-
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ρά ξένης ιδιοκτησίας. Εξύβριση. Απλή και συκοφαντική
δυσφήμηση. Έκθεση. Πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια
και δόλο. Διατάραξη ασφάλειας σιδηροδρόμων, πλοίων
αεροσκαφών. Παρεμπόδιση αποτροπής κοινού κινδύνου
και παράλειψη οφειλόμενης βοήθειας.
γ) Στοιχεία Ναυτικού Δικαίου:
αα) Δημόσιο Ναυτικό Δίκαιο: Έννοια πλοίου και βοηθητικού ναυπηγήματος (άρθρα 3-4 ΚΔΝΔ). Αναγνώριση
πλοίου ως Ελληνικού (άρθρο 5 ΚΔΝΔ). Δικαιώματα πλοίων υπό ελληνική σημαία (άρθρο 11 ΚΔΝΔ). Λόγοι απώλειας εθνικότητας πλοίου (άρθρο 16 ΚΔΝΔ). Διαγραφή
πλοίου εκ του Νηολογίου (άρθρο 18 ΚΔΝΔ). Ναυτιλιακά
έγγραφα πλοίων (άρθρο 46 και επόμενα ΚΔΝΔ). Εξουσία
και καθήκοντα του Πλοιάρχου (άρθρα 104-129 ΚΔΝΔ).
Αστυνομία λιμένων και παραλίων (άρθρα 136-137 ΚΔΝΔ).
ββ) Ιδιωτικό Ναυτικό Δίκαιο: Πλοία και πλοιοκτησία.
Συμπλοιοκτησία. Πλοίαρχος. Πλήρωμα. Ναύλωση. Μεταβίβαση κυριότητας πλοίου προς εξασφάλιση απαίτησης. Υποθήκη πλοίων. Ναυτικά προνόμια. Κατάσχεση
και αναγκαστική εκτέλεση επί πλοίων. Κοινές αβαρίες
και συνεισφορές. Θαλάσσια ασφάλιση.
δ) Διοικητικό Δίκαιο:
αα) Έννοια και περιεχόμενο της Δημόσιας Διοίκησης.
ββ) Το στοιχείο της δράσης στη Δημόσια Διοίκηση.
γγ) Ορισμός, αντικείμενο και πηγές του Διοικητικού
Δικαίου.
δδ) Έννοια του Κράτους Δικαίου.
εε) Όρια των ενεργειών της Διοίκησης.
στστ) Όρια Νομοθετικής Εξουσιοδότησης.
ζζ) Σύστημα Αποκέντρωσης και Αυτοδιοίκησης. Περί
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Έννοια και διακρίσεις των Διοικητικών Υπηρεσιών. Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα Διοίκησης.
ηη) Έννοια και σημασία της Διοικητικής Πράξης. Παραγωγή της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων.
θθ) Η Διοικητική Δράση και η κατ’ αυτής έννομη προστασία.
ιι) Διάκριση Διοικητικού Δικαίου από Δίκαιο Διοικητικών διαφορών.
ιαια) Αρμοδιότητες του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
ε) Αγγλική γλώσσα:
Οι υποψήφιοι εξετάζονται στην ύλη που προβλέπεται για την πιστοποίηση της καλής γνώσης της αγγλικής
γλώσσας (επιπέδου Β2), σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 2740/1999 (Α΄ 186).
Άρθρο 4
Διαδικασία προαγωγής
1. Οι απόφοιτοι της Σχολής Λιμενοφυλάκων οι οποίοι
επιτυγχάνουν στις προαγωγικές εξετάσεις προάγονται
στον βαθμό του Κελευστή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετά από κρίση
του Συμβουλίου Κρίσεων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
και Λιμενοφυλάκων, το οποίο συνέρχεται σε έκτακτη
συνεδρίαση για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 του π.δ.
38/2012 (Α΄75). Οι επιτυχόντες στις προαγωγικές εξετάσεις εγγράφονται στον πίνακα «Προακτέων» σύμφωνα
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με όσα προβλέπονται στην περίπτωση (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του π.δ. 38/2012.
2. Η απόφαση προαγωγής ανακαλείται εφόσον τα
στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δεν ολοκληρώσουν την εκπαίδευση η οποία έπεται υποχρεωτικά της διαδικασίας των
προαγωγικών εξετάσεων, σύμφωνα με την παράγραφο
5 του άρθρου 79 του ν. 4504/2017, ή δεν επιτύχουν στις
τελικές εξετάσεις της εκπαίδευσης αυτής.
Άρθρο 5
Εκπαίδευση
1. Οι απόφοιτοι της Σχολής Λιμενοφυλάκων οι οποίοι
προάγονται στον βαθμό του Κελευστή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω
προαγωγικών εξετάσεων εντάσσονται αμέσως μετά την
προαγωγή τους σε ταχύρρυθμη εκπαίδευση διάρκειας
τεσσάρων εβδομάδων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται
στην παράγραφο 5 του άρθρου 79 του ν. 4504/2017.
2. Η εκπαίδευση της παραγράφου 1 ολοκληρώνεται
υποχρεωτικά πριν την έναρξη της διαδικασίας των τακτικών μεταθέσεων του έτους που έπεται της ολοκλήρωσής της.
3. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τα οποία ολοκληρώνουν
επιτυχώς την εκπαίδευση της παραγράφου 1, εντάσσονται σε διαδικασία τοποθετήσεων σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 26 του
ν. 4504/2017.
Άρθρο 6
Οργάνωση εκπαίδευσης
1. Η εκπαίδευση των προαγόμενων στον βαθμό του
Κελευστή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ή σε οποιοδήποτε άλλο Κέντρο Εκπαίδευσης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., υπό
την εποπτεία και ευθύνη του Διοικητή της Σχολής Λιμενοφυλάκων ή του εκάστοτε Κέντρου Εκπαίδευσης.
Εναλλακτικά, η εποπτεία και η ευθύνη του σχολείου
ανατίθεται σε ανώτερο Αξιωματικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο
οποίος ορίζεται ως Διοικητής για τον σκοπό αυτό, με
αιτιολογημένη απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Ως
επιτηρητής κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, ορίζεται
Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
2. Οι εκπαιδευόμενοι δύναται να κατανέμονται σε περισσότερα του ενός Τμήματα, με διαταγή του Διευθυντή
του Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε περίπτωση που ο αριθμός τους είναι μεγάλος. Σε
κάθε Τμήμα του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται ένας
Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ως επιτηρητής. Δεν υφίσταται
αρχαιότητα μεταξύ των Τμημάτων στα οποία κατανέμονται οι εκπαιδευόμενοι. Οι εξετάσεις στις οποίες συμμετέχουν οι εκπαιδευόμενοι οι οποίοι κατανέμονται σε
Τμήματα είναι κοινές και σε κοινά θέματα.
Άρθρο 7
Πρόγραμμα εκπαίδευσης
1. Το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων καταρτίζεται από τον επιτηρητή της εκπαίδευσης,
εγκρίνεται από τον Διοικητή και κοινοποιείται εγκαίρως
στο εκπαιδευτικό προσωπικό.
2. Οι ώρες διδασκαλίας ημερησίως με τα ανάλογα διαλείμματα διαμορφώνονται ως ακολούθως:
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α) 1η ώρα διδασκαλίας - 08:00 έως 08:45 ακολουθεί
διάλειμμα πέντε λεπτών.
β) 2η ώρα διδασκαλίας - 08:50 έως 09:35 ακολουθεί
διάλειμμα δεκαπέντε λεπτών.
γ) 3η ώρα διδασκαλίας - 09:50 έως 10:35 ακολουθεί
διάλειμμα πέντε λεπτών.
δ) 4η ώρα διδασκαλίας - 10:40 έως 11:25 ακολουθεί
διάλειμμα δεκαπέντε λεπτών.
ε) 5η ώρα διδασκαλίας - 11:40 έως 12:25 ακολουθεί
διάλειμμα πέντε λεπτών.
στ) 6η ώρα διδασκαλίας - 12:30 έως 13:15 ακολουθεί
διάλειμμα πέντε λεπτών.
ζ) 7η ώρα διδασκαλίας - 13:20 έως 14:05 πέρας διδασκαλίας.
Με απόφαση του Διοικητή καθορίζονται οι κινήσεις
των εκπαιδευομένων, πριν την πρώτη ώρα διδασκαλίας
και μετά το πέρας της τελευταίας.
3. Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται με απονομή πτυχίου.
Άρθρο 8
Διδακτέα ύλη
1. Στους εκπαιδευόμενους διδάσκονται τα ακόλουθα
μαθήματα:
α. Ποινική Δικονομία.
β. Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας.
γ. Θεμελιώδη Δικαιώματα - Ειδικά Θέματα Συνταγματικού Δικαίου.
δ. Ειδικά Θέματα Λιμενικής Αστυνομίας.
2. Η αναλυτική ύλη των διδασκόμενων μαθημάτων, η
ενδεικτική βιβλιογραφία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με διαταγή η οποία εκδίδεται από
τον Διευθυντή του Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, μετά από εισήγηση της Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
Άρθρο 9
Διδακτικό προσωπικό
1. Το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από εν ενεργεία Αξιωματικούς του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και δικαιούται την
αποζημίωση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για τους διδάσκοντες στις Σχολές και τα Σχολεία
του Λιμενικού Σώματος. Ο διορισμός του διδακτικού
προσωπικού, γίνεται με απόφαση η οποία εκδίδεται από
το όργανο το οποίο προβλέπεται κάθε φορά ως αρμόδιο σύμφωνα με τις διατάξεις με τις οποίες ρυθμίζεται
ο διορισμός διδακτικού προσωπικού στις Σχολές και τα
Σχολεία του Λιμενικού Σώματος, μετά από κοινή εισήγηση της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και της
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
2. Το διδακτικό προσωπικό οφείλει να τηρεί τις διαταγές και τις υποδείξεις του Διοικητή, να προσέρχεται
εγκαίρως για τις παραδόσεις των μαθημάτων, να ενημερώνει εγκαίρως τον Διοικητή σε περίπτωση κωλύματος και να μεριμνά για την ταχύτερη αναπλήρωση της
απολεσθείσας διδακτικής ώρας.
Άρθρο 10
Υποχρεώσεις και δικαιώματα εκπαιδευομένων
1. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.
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2. Οι εκπαιδευόμενοι δύνανται να λαμβάνουν από τον
Διοικητή ολιγόωρη άδεια απουσίας υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των ωρών απουσίας δεν υπερβαίνει
το 1/7 του συνόλου των διδακτικών ωρών. Η υπέρβαση
του ορίου απουσιών συνεπάγεται τον αποκλεισμό των
εκπαιδευομένων από την μη ολοκλήρωση του σχολείου.
Άρθρο 11
Διαδικασία εξετάσεων
1. Μετά το πέρας του σχολείου, οι εκπαιδευόμενοι
υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις στα διδασκόμενα
μαθήματα. Τα θέματα των γραπτών εξετάσεων, καταρτίζονται από τριμελή Επιτροπή Εξετάσεων, που ορίζεται,
ανά μάθημα, με διαταγή του Διοικητή του σχολείου, και
συγκροτείται από τον καθηγητή του εκάστοτε μαθήματος και δύο Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από το διδακτικό
ή εκπαιδευτικό ή διοικητικό προσωπικό της Σχολής. Με
την ίδια διαταγή ορίζονται τα αναπληρωματικά μέλη της
Επιτροπής Εξετάσεων, καθώς και ένας τουλάχιστον Αξιωματικός ή Ανθυπασπιστής του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με καθήκοντα
επιτηρητή της αίθουσας διεξαγωγής των εξετάσεων.
2. Η κάθε Επιτροπή Εξέτασης καταρτίζει τρία έως πέντε
θέματα από τη διδαχθείσα ύλη με δύο ή περισσότερες
ερωτήσεις και είναι αρμόδια για την παροχή οδηγιών
και διευκρινίσεων στους εξεταζόμενους, καθώς και για
την ανακοίνωση του βαθμού κάθε απάντησης. Για τον
σκοπό αυτό, η Επιτροπή Εξέτασης συντάσσει πρακτικό. Κάθε θέμα διαγωνισμού υπογράφεται από τα μέλη
της Επιτροπής Εξέτασης, αριθμείται και εσωκλείεται σε
φάκελο ίδιου χρώματος, σχήματος και μεγέθους, χωρίς
εξωτερική ένδειξη, πλην της αρίθμησης. Ακολουθεί κλήρωση ενός θέματος, με συμμετοχή ενός εκ των εξεταζομένων και παρουσία και των λοιπών εξεταζομένων. Οι
εξεταζόμενοι υποχρεούνται να απαντήσουν σε όλες τις
ερωτήσεις του θέματος. Δεν επιτρέπεται η αποχώρηση
από την αίθουσα των εξεταζόμενων, πριν την παρέλευση
τριάντα λεπτών από την ανακοίνωση των θεμάτων.
3. Οι γραπτές εξετάσεις διαρκούν δύο ώρες, οι οποίες
αρχίζουν από τη λήξη της ανακοίνωσης των θεμάτων.
Τα θέματα υπαγορεύονται από τον καθηγητή ή από τον
επιτηρητή της αίθουσας ή διανέμονται σε φωτοαντίγραφο. Τα φύλλα των εξετάσεων φέρουν τη σφραγίδα και
μονογραφή του Διοικητή και οι εξεταζόμενοι αναγράφουν στο φύλλο εξέτασης στο δεξιό πλαίσιο, κάτωθεν
της σφραγίδας, την ημερομηνία και το μάθημα εξέτασης
και στο αριστερό πλαίσιο τα στοιχεία της ταυτότητάς
τους. Πριν την ανακοίνωση των θεμάτων, τα αναγεγραμμένα στοιχεία ταυτότητας των εξεταζομένων στα φύλλα
εξέτασης καλύπτονται με σκούρο αδιαφανές επικάλυμμα, με μέριμνα του επιτηρητή της αίθουσας. Τα γραπτά
παραλαμβάνονται από τον επιτηρητή της αίθουσας και
παραδίδονται για βαθμολόγηση στον καθηγητή ο οποίος
ορίζεται ως βαθμολογητής του μαθήματος με διαταγή
του Διοικητή. Με την ίδια διαταγή ορίζεται αναπληρωτής βαθμολογητής. Δύνανται να ορίζονται περισσότεροι
του ενός βαθμολογητές για κάθε μάθημα. Η παράδοση
των γραπτών στον βαθμολογητή, γίνεται από την Επιτροπή Εξέτασης και για τον σκοπό αυτό συντάσσεται
πρακτικό. Οι περαιτέρω λεπτομέρειες της διαδικασίας
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καθορίζονται με διαταγή του Διοικητή του Σχολείου. Η
βαθμολογία γίνεται σε ακέραιους αριθμούς από το μηδέν μέχρι και το εκατό και η βάση της επιτυχίας είναι ο
βαθμός πενήντα.
4. Η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στις εξετάσεις
είναι υποχρεωτική. Η άρνηση συμμετοχής στην εξέταση
έστω και ενός μαθήματος, συνεπάγεται τον αποκλεισμό
του εξεταζομένου στο μάθημα αυτό από τον επιτηρητή της τάξης. Ο εξεταζόμενος που καταλαμβάνεται να
συνεργάζεται με συνεξεταζόμενο ή μετέρχεται οποιοδήποτε μέσο προκειμένου να αντιγράψει, αποβάλλεται
από την αίθουσα και για τον σκοπό αυτό ο επιτηρητής
προβαίνει σε σχετική εγγραφή στο φύλλο εξέτασης την
οποία και υπογράφει.
5. Οι εξεταζόμενοι έχουν δικαίωμα να ασκήσουν ένσταση κατά του κύρους της διαδικασίας των εξετάσεων,
την οποία υποβάλλουν με ατομική αναφορά στον επιτηρητή εκπαίδευσης. Η ένσταση ασκείται αρχικά προφορικά κατά τη διάρκεια των γραπτών εξετάσεων και
μέχρι την παράδοση των γραπτών, χωρίς ανασταλτικό
αποτέλεσμα ως προς την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Ο επιτηρητής εκπαίδευσης υποβάλλει αμελλητί την ένσταση στον Διοικητή, ο οποίος αποφαίνεται επί αυτής
εντός πέντε ημερών. Η ένσταση συνοδεύεται από αιτιολογημένη αναφορά της Επιτροπής Εξέτασης.
Σε περίπτωση που η ένσταση γίνει δεκτή, η εξέταση
του μαθήματος επαναλαμβάνεται.
6. Ο Διοικητής δύναται να διατάσσει την επανάληψη
της εξέτασης κάποιου μαθήματος εφόσον διαπιστώνει
ότι αυτή έχει διενεργηθεί κατά παρέκκλιση της διαδικασίας, η οποία προβλέπεται στις διατάξεις της παρούσας
υπουργικής απόφασης ή κατά παράβαση της αρχής της
αμεροληψίας όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 7 του
ν. 2690/1999 (Α΄45).
7. Ορίζεται, με διαταγή του Διοικητή, Επιτροπή Αποκάλυψης των στοιχείων ταυτότητας των εξεταζομένων
για το σύνολο των μαθημάτων. Η Επιτροπή Αποκάλυψης
είναι τριμελής και συγκροτείται από Αξιωματικούς Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι ανήκουν στο διδακτικό ή εκπαιδευτικό
ή διοικητικό προσωπικό της Σχολής. Η Επιτροπή Αποκάλυψης παραλαμβάνει μετά το πέρας της βαθμολόγησης,
τα γραπτά από το σύνολο των βαθμολογητών και για
τον σκοπό αυτό συντάσσει πρωτόκολλο παραλαβής και
καταχωρίζει τους βαθμούς σε ονομαστικούς πίνακες.
Οι ονομαστικοί πίνακες υπογράφονται από τα μέλη της
Επιτροπής Αποκάλυψης και παραδίδονται στον επιτηρητή εκπαίδευσης για την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων.
8. Ο επιτηρητής εκπαίδευσης εξάγει τον τελικό βαθμό
από το πηλίκο μέχρι χιλιοστού που προκύπτει από τη διαίρεση του αθροίσματος των βαθμών των εξεταζόμενων
μαθημάτων με τον αριθμό τέσσερα και καταχωρίζεται σε
ονομαστικές καταστάσεις. Σε περίπτωση ορισμού περισσοτέρων του ενός επιτηρητών εκπαίδευσης, ο καθένας
εξ αυτών ασκεί τις αρμοδιότητες των προηγούμενων
εδαφίων για το Τμήμα το οποίο επιτηρεί.
9. Ο επιτηρητής εκπαίδευσης κοινοποιεί στους εξεταζομένους πρωτόκολλο της βαθμολογίας. Οι εξεταζόμενοι έχουν δικαίωμα να ασκήσουν ένσταση την οποία
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υποβάλλουν με ατομική αναφορά εντός προθεσμίας δύο
εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση του πρωτοκόλλου στον επιτηρητή εκπαίδευσης, με σκοπό την αναβαθμολόγηση. Η αναβαθμολόγηση διενεργείται από τριμελή
επιτροπή που ορίζει ο Διοικητής και για τον σκοπό αυτό
συντάσσεται πρωτόκολλο.
Άρθρο 12
Επίδοση
Η σειρά εξόδου από το σχολείο καθορίζεται από τον
τελικό βαθμό επίδοσης. Σε περίπτωση τελικής ισοβαθμίας, η σειρά εξόδου καθορίζεται με σύγκριση των βαθμών
που συγκεντρώνουν οι εκπαιδευόμενοι ανά μάθημα, με
φθίνουσα σειρά όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 8.
Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 21 Σεπτεμβρίου 2018
Ο Υπουργός
ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 2212.2-1/5129/69620/2018
(3)
Αποδοχή εγγυητικής επιστολής για την εταιρεία
«BASSEL FUTURE ENERGY S.A.» που εδρεύει στα
νησιά Μάρσαλ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α΄/17-4-1968).
β. Του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α΄/
22-4-1975) και ιδίως την παράγραφο 1.
γ. Του άρθρου 4 του ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α΄/
31-8-1994).
δ. Του άρθρου 25 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α΄/
25-7-1997).
ε. Του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α΄/
27-12-2005).
στ. Του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α΄/
4-3-2009).
ζ. Του άρθρου 31 του ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/ Α΄/
29-4-2013).
η. Του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22-4-2005).
θ. Του Κεφαλαίου Α΄, του Πρώτου Μέρους, του ν. 4389/
2016 (ΦΕΚ 94/Α΄/27-05-2016).
ι. Του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21-6-2012) «Ίδρυση
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 (ΦΕΚ
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149/Α/17-7-2012) «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών» (Α΄ 141)» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3
π.δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α΄/10-8-2012).
ια. Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής…».
ιβ. Του π.δ. 86/2018 (ΦΕΚ 159/Α΄/29-8-2018) «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη».
ιγ. Του π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α΄/29-8-2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ιδ. Της 3122.18/03/13/11-12-2013 (ΦΕΚ 3263/Β΄/
20-12-2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας
και Αιγαίου και των 1246.3/5/94/1-12-1994 (ΦΕΚ 919/Β΄/
14-12-1994) και 1246.3/6/94/1-12-1994 (ΦΕΚ 919/Β΄/
14-12-1994) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής
Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.
ιε. Της 2212.2-1/5129/5557/2018/22-01-2018 υπουργικής απόφασης (ΦEK 188/Β΄/26-01-2018).
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2. Το με αριθ. πρωτ.: 67760/1535/5129/22-06-2018 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων/
Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων / Διεύθυνση
Κεφαλαίων Εξωτερικού), αποφασίζουμε:
1. Αποδεχόμεθα την κατά πενήντα μία (51) ημέρες
εκπρόθεσμα κατατεθείσα στο Υπουργείο Οικονομίας
και Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων / Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων / Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) Εγγυητική
Επιστολή Τραπέζης που προβλέπεται στο άρθρο 2 της
αριθ. 2212.2-1/5129/5557/2018/22-01-2018 απόφασης
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ
188/Β/26-01-2018) με θέμα «Εγκατάσταση στην Ελλάδα
Γραφείου ή Υποκαταστήματος της Εταιρείας «BASSEL
FUTURE ENERGY S.A.» που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ».
2. Η 2212.2-1/5129/5557/2018/22-01-2018 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 188/Β΄/26-01-2018) θεωρείται ότι δεν
έχει παύσει να ισχύει μέχρι σήμερα και εξακολουθεί να
υφίσταται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 21 Σεπτεμβρίου 2018
Ο Υπουργός
ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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