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ΔΙΑΤΑΓΗ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του π.δ. 81/2012 (ΦΕΚ 139 Α΄/14-06-2012) «Ιεραρχία, προαγωγές, 

μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος 

Ελληνικής Ακτοφυλακής,

2. τα οριζόμενα στην υποπερίπτωση αβ της περίπτωσης α της παρ. 1 του άρθρου 27 «Τακτικές και Έκτακτες
Μεταθέσεις» του Ν.4504/2017 (ΦΕΚ 184 Α΄/ 29-11-2017)  «Δια 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.» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

3.  τις  διατάξεις  του  άρθρου  5  του  Π.Δ.11/2021  (ΦΕΚ  21  A΄/  10-02-2021)  «Τοποθετήσεις,  μεταθέσεις,
αποσπάσεις, διαθέσεις του προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής».

ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΜΕ

Α) Τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα κοινωνικά κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 5 του
Π.Δ.11/2021 (ΦΕΚ 21 A΄/ 10-02-2021) και τα οποία οφείλουν να προσκομίσουν τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με
αναφορά την οποία υποβάλλουν στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ιεραρχικά μέσω των Υπηρεσιών
στις οποίες υπηρετούν ως ακολούθως:
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Πίνακας καθορισμού απαιτούμενων ανά κοινωνικό κριτήριο της παρ. 1 του άρθρου 5 του  Π.Δ.11/2021 (ΦΕΚ 21
A΄/ 10-02-2021) δικαιολογητικών

Α) Οικογενειακή κατάσταση 

Α1) Πολύτεκνοι  [υπό την έννοια του ν. 1910/1944 (Α΄229)] 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  συνοδευόμενο από Βεβαίωση/ Πιστοποιητικό κυρωμένο από την Ανώτατη
Συνομοσπονδία πολυτέκνων και κατά περίπτωση υποχρέωση προσκόμισης :

 Αποδεικτικών στοιχείων (αντίγραφα των δικαστικών αποφάσεων ή συμβολαιογραφικών πράξεων) από τα
οποία να αποδεικνύεται ότι το στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έχει αποκτήσει ή διατηρεί την γονική μέριμνα και
επιμέλεια του τέκνου/των τέκνων στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του γάμου του
στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.AΚΤ. ή διαζύγιο ή διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή περισσότερα από τα τέκνα
του έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους

 Βεβαίωση  ή  Πιστοποιητικό  αναγνωρισμένης  τριτοβάθμιας  σχολής  πανεπιστημιακής  και  τεχνολογικής
εκπαίδευσης και αναγνωρισμένων ως ομοταγή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής από την οποία να
προκύπτει  το  χρονικό  διάστημα  σπουδών,  καθώς  και  η  φοιτητική  ιδιότητα  του  τέκνου/των  τέκνων  του
στελέχους  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ  για  την  απόδειξη  της  σπουδαστικής  ιδιότητας  του  τέκνου/των  τέκνων  που  δεν
έχει/έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας του/τους 

  Βεβαίωση των αρμόδιων αρχών για την απόδειξη σε περίπτωση που το τέκνο/τα τέκνα  του στελέχους Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. εκπληρώνει/εκπληρώνουν τις στρατιωτικές του/τους υποχρεώσεις και δεν έχει/έχουν συμπληρώσει
το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας του/τους 

Α2) Γονείς τριών τέκνων

 Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  και κατά περίπτωση υποχρέωση προσκόμισης :

 Αποδεικτικών στοιχείων (αντίγραφα των δικαστικών αποφάσεων ή συμβολαιογραφικών πράξεων) από τα
οποία να αποδεικνύεται ότι το στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έχει αποκτήσει ή διατηρεί την γονική μέριμνα και
επιμέλεια του τέκνου/των τέκνων στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του γάμου του
στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.AΚΤ. ή διαζύγιο ή διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή περισσότερα από τα τέκνα
του έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους

 Βεβαίωση  ή  Πιστοποιητικό  αναγνωρισμένης  τριτοβάθμιας  σχολής  πανεπιστημιακής  και  τεχνολογικής
εκπαίδευσης και αναγνωρισμένων ως ομοταγή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής από την οποία
να προκύπτει το χρονικό διάστημα σπουδών, καθώς και η φοιτητική ιδιότητα του τέκνου/των τέκνων του
στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας του τέκνου/των τέκνων που δεν
έχει/έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας του/τους 

  Βεβαίωση των αρμόδιων αρχών για την απόδειξη σε περίπτωση που το τέκνο/τα τέκνα  του στελέχους
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  εκπληρώνει/εκπληρώνουν  τις  στρατιωτικές  του/τους  υποχρεώσεις  και  δεν  έχει/έχουν
συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας του/τους 

Α3) Γονείς ενός τουλάχιστον τέκνου με ανίατο ή δυσίατο νόσημα ή αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω

  Πρόσφατο  πιστοποιητικό  οικογενειακής  κατάστασης  και  κατά  περίπτωση  υποχρέωση  προσκόμισης
Πιστοποιητικού από τον κατά νόμο αρμόδιο φορέα ως ακολούθως:

 Γνωμάτευση σε ισχύ η οποία εκδίδεται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας  (Κ.Ε.Π.Α.) σύμφωνα με
τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας

 Γνωμάτευση σε ισχύ η οποία εκδίδεται από τις Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας που εξακολουθούν να
ασκούν τις αρμοδιότητές τους μετά τη δημιουργία του Κ.Ε.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3863/2010
(Α΄115)

Α4) Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών ή χήροι 

 Πρόσφατο Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  



 Ληξιαρχική πράξη θανάτου του/της συζύγου

Β)  Λόγοι  υγείας  του ιδίου  του στελέχους  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  ή  μέλους  της  οικογενείας  του (αρκεί  η  προσκόμιση  ενός
δικαιολογητικού  εκ  των  ακολούθων  ως  απόδειξη  του  βάσιμου  των  επικαλούμενων  λόγων  του  στελέχους  Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ., λαμβανομένου υπόψη των οριζομένων επί άρθρου του 6 του ν.3863/2010) 

 Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  και κατά περίπτωση υποχρέωση προσκόμισης :

 Γνωμάτευση σε ισχύ η οποία εκδίδεται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας  (Κ.Ε.Π.Α.) σύμφωνα με τον
Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας

 Γνωμάτευση σε ισχύ η οποία εκδίδεται από τις Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας που εξακολουθούν να
ασκούν τις αρμοδιότητές τους μετά τη δημιουργία του Κ.Ε.Π.Α.  σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3863/2010
(Α΄115)

 Γνωμάτευση σε ισχύ η οποία εκδίδεται από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές (Α.Ν.Υ.Ε κ.τ.λ.)

Επισημαίνεται ότι για τον σκοπό του κοινωνικού κριτηρίου των λόγων υγείας του ιδίου του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή
μέλους της οικογένειάς του λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

1. Ως μέλη της οικογενείας θεωρούνται i) ο σύζυγος ή η σύζυγος ii) τα άγαμα τέκνα μέχρι ηλικίας 18 ετών ή
μέχρι ηλικίας 25 ετών εφόσον φοιτούν σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης βεβαιουμένης με πιστοποιητικό
της οικείας Σχολής iii) τα άγαμα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας iv)
τα τέκνα τα οποία προέρχονται από άλλο γάμο και την επιμέλεια έχει ο σύζυγος ή η σύζυγος και πληρούν
μία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις

2. Οι παθήσεις από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 1 και την παρ.3(δ) εδ.
δεύτερο του άρθρου 5 του Π.Δ. 11/2021

3. Οι παθήσεις από βαρειά καρδιοπάθεια, ή από βαρειά πνευμονοθεραπεία, ή διαβήτης τύπου Ι, ή καρκίνος
υπό ενεργό ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία

4.  Οι  ασθενείς  με  διεγνωσμένες  νεοπλασίες  κατά  την  τελευταία  πενταετία  ή  οι  ασθενείς  οι  οποίοι
ευρίσκονται σε χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία

Γ) Ηλικία και σπουδές των τέκνων

  Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  και κατά περίπτωση υποχρέωση προσκόμισης :

 Βεβαίωση φοίτησης στην Β΄/ Γ΄ τάξη Λυκείου

 Βεβαίωση φοίτησης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) για τέκνα τα οποία
είναι μαθητές ή σπουδαστές με αναπηρία 

Επισημαίνεται ότι για τον σκοπό του κοινωνικού κριτηρίου της ηλικίας και των σπουδών των τέκνων λαμβάνονται
υπόψη τα τέκνα των οποίων την επιμέλεια ασκεί το στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τα οποία γεννήθηκαν από τον ίδιο ή
διαφορετικούς γάμους ή εκτός γάμου, καθώς και τα τέκνα των οποίων την επιμέλεια ασκεί το στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
στις περιπτώσεις της υιοθεσίας με δικαστική απόφαση ή της αναδοχής με σύμβαση ή με δικαστική απόφαση ή της
επιτροπείας με δικαστική απόφαση ή της δικαστικής συμπαράστασης με δικαστική απόφαση .

Δ) Διάθεση στέγης (αρκεί  η προσκόμιση ενός δικαιολογητικού εκ των ακολούθων ως απόδειξη του βάσιμου των
επικαλούμενων  λόγων  του  στελέχους  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,  έχοντας  υπόψη  ότι  η  απόδειξη  της  άμεσης  εγκατάστασης
προϋποθέτει  υποβολή  υπεύθυνης  δήλωσης  από το στέλεχος  ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.,  με  πλήρη  γνώση των  κυρώσεων  περί
ψευδούς βεβαίωσης) 

   Αντίγραφο τελευταίας δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) 

  Αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης αγοράς/δωρεάς/αποδοχής κληρονομιάς



  Αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου 

Επισημαίνεται  ότι  για  τον  σκοπό  του  κοινωνικού  κριτηρίου  της  διάθεσης  στέγης  ως  ιδιόκτητη  κατοικία  είναι  η
κατοικία στην οποία το στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή ο σύζυγος ή η σύζυγος ή ο γονέας του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή ο
γονέας του συζύγου  ή  της συζύγου  του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  έχουν δικαίωμα  πλήρους  ή ψιλής  κυριότητας ή
επικαρπίας  και  στην οποία αποδεδειγμένα δύναται άμεσα να εγκατασταθεί  το στέλεχος το οποίο  δηλώνεται  με
συνημμένη  Υπεύθυνη Δήλωση βάσει του Ν.1599/1986 όπως ισχύει

Ε)  Θάνατος  συζύγου  ή  τέκνου  (αρκεί  η  προσκόμιση  ενός  δικαιολογητικού  εκ  των  ακολούθων  ως  απόδειξη  του
βάσιμου των επικαλούμενων λόγων του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) 

 Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  

 Ληξιαρχική πράξη θανάτου του/της συζύγου/τέκνου

Β) Τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται οι λόγοι υγείας της παρ.2 του άρθρου 32 «Προϋποθέσεις
αποσπάσεων – Διαδικασία αποσπάσεων» του Π.Δ.11/2021 (ΦΕΚ 21 A’ / 10-02-2021) και τα οποία οφείλουν
να  προσκομίσουν  τα  στελέχη  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  σε  περίπτωση  υποβολής  αναφοράς  απόσπασης  για  λόγους
υγείας στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ιεραρχικά μέσω των Υπηρεσιών στις οποίες υπηρετούν ως
ακολούθως:

Λόγοι υγείας που αφορούν αίτημα απόσπασης στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  και κατά περίπτωση υποχρέωση προσκόμισης :

 Γνωμάτευση σε ισχύ η οποία εκδίδεται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας  (Κ.Ε.Π.Α.) σύμφωνα με τον
Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας

 Γνωμάτευση σε ισχύ η οποία εκδίδεται από τις Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας που εξακολουθούν να
ασκούν τις αρμοδιότητές τους μετά τη δημιουργία του Κ.Ε.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3863/2010
(Α΄115)

 Γνωμάτευση σε ισχύ η οποία εκδίδεται από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές (Α.Ν.Υ.Ε κ.τ.λ.)

 Άλλο πιστοποιητικό/Βεβαίωση/Γνωμάτευση/Έγγραφο κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3418/2005

                (Α΄ 287)

 Δικαστική Απόφαση, Συμβολαιογραφικό έγγραφο για την απόδειξη των κατωτέρω

Επισημαίνεται ότι λόγοι υγείας ανωτέρω περίπτωσης αφορούν το ίδιο το στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή τον σύζυγο ή την
σύζυγο του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ή τον γονέα του στελέχους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ή τον γονέα του συζύγου ή της συ-
ζύγου του στελέχους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,  ή το τέκνο του στελέχους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,  ή πρόσωπο για το οποίο το
στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έχει οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης. Για τον σκοπό των αποσπάσεων λαμβάνονται
υπόψη τα τέκνα των οποίων την γονική μέριμνα ασκεί το στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τα οποία γεννήθηκαν από
τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους, ή εκτός γάμου, τα τέκνα των οποίων τη γονική μέριμνα ασκεί το στέλεχος του Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. μετά από υιοθεσία, καθώς και τα τέκνα των οποίων την επιμέλεια ασκεί το στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στις
περιπτώσεις της αναδοχής(άρθρα 1656 και επόμενα του Αστικού Κώδικα και του ν.4538/2018), ή της επιτροπείας(άρ -
θρα 1590 και επόμενα του Αστικού Κώδικα), ή της δικαστικής συμπαράστασης(άρθρα 1667 και επόμενα του Αστικού
Κώδικα).

Γ) Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.                                                           

                                                                                                                                      Ο Διευθυντής Κλάδου Δ΄

Υποναύαρχος Λ.Σ. ΠΑΣΣΑΔΗΣ Νικόλαος



ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ                                                                                     
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ (όπου υπηρετεί προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) 
ΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
  1. Υ.Ν.Α.Ν.Π./ Γρ. κ. Υπουργού (υ.τ.α.)
  2.  Υ.Ν.Α.Ν.Π./ Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (υ.τ.α.)                                                                    
  3. Υ.Ν.Α.Ν.Π./ Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. Α΄ Υ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. (υ.τ.α.)
  4. Υ.Ν.Α.Ν.Π./ Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. Β΄ Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (υ.τ.α.)                                                             
  5. Υ.Ν.Α.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. Δ.Π. 
  6.Υ.Ν.Α.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. Α΄
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