
                                                                                                                                   Πειραιάσ, 08 Μαΐου 2020 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ  

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ 

ΚΛΑΔΟ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ  

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ  

Γνωρίηεται ότι, θ Προκιρυξθ για τθν ειςαγωγή ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ςτελεχϊν Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. ςτη χολή 

Δοκίμων ημαιοφόρων Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ., το ακαδημαϊκό ζτοσ 2020-2021, με το ςφςτημα των ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ Ημερηςίου Γενικοφ Λυκείου του Τπουργείου Παιδείασ και Θρηςκευμάτων ζχει αναρτθκεί ςτθν 

ιςτοςελίδα του Αρχθγείου Λ.. – ΕΛ.ΑΚΣ. (www.hcg.gr/taxonomy/term/259) (https://www.hcg.gr/→ ΕΙΟΔΟ→ 

ΤΠΗΡΕΙΕ→ ΔΕΚΠ), ςτθν οποία και παρζχεται πρόςβαςθ με τον υπθρεςιακό προςωπικό λογαριαςμό του 

υποψθφίου και τον κωδικό ειςόδου που ςυνοδεφει τον εν λόγω λογαριαςμό του, κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα του 

προγράμματοσ «Δι@φγεια» (http://diavgeia.gov.gr) (ΑΔΑ:Ψ6ΘΙ4653ΠΩ-0ΙΤ), από όπου μποροφν να 

ενθμερϊνονται οι ενδιαφερόμενοι. ε αυτιν αναφζρονται, μεταξφ άλλων, τα προςόντα ειςαγωγισ των 

υποψθφίων, τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και οι προκεςμίεσ υποβολισ τουσ, οι διαδικαςίεσ του διαγωνιςμοφ, 

κακϊσ και κάκε άλλθ απαραίτθτθ πλθροφορία. 

Οι υποψιφιοι ςυμπληρϊνουν ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ Αίτηςη – Τπεφθυνη Δήλωςη ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που 

δίνονται ςτθν προκιρυξθ, ςε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήςει τισ ημερομηνίεσ από 11/05/2020  

ημζρα Δευτζρα, ζωσ και 24/05/2020 ημζρα Κυριακή.  

Ακολοφκωσ, πρζπει να ΕΚΣΤΠΩΟΤΝ, να ΤΠΟΓΡΑΨΟΤΝ την ωσ άνω Αίτηςη – Τπεφθυνη Δήλωςή τουσ και 

αφοφ κεωρθκεί από αρμόδια Αρχι για το ΓΝΗΙΟ ΣΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ,  να τθν υποβάλουν ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΑ,  με 

ςυςτημζνη αλληλογραφία,  ΜΑΖΙ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ , τισ θμερομθνίεσ από 11/05/2020 

ημζρα Δευτζρα ζωσ και 25/05/2020 ημζρα Δευτζρα, ςτθν Επιτροπι παραλαβισ και ελζγχου δικαιολογθτικϊν 

του διαγωνιςμοφ ςτο Τπουργείο Ναυτιλίασ & Νθςιωτικισ Πολιτικισ /Αρχθγείο Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. (Ακτι Βαςιλειάδθ – 

Πφλεσ Ε1-Ε2, Πειραιάσ, Σ.Κ. 18510).  

 υςτήνεται ςτουσ υποψήφιουσ να αποςτείλουν την Αίτηςη- Τπεφθυνη Δήλωςή τουσ με τα ςυνημμζνα 

ςε αυτή δικαιολογητικά, κατά το δυνατόν νωρίτερα, προσ διαςφάλιςη τησ ταχφτερησ λήψησ τουσ και κατ’ 

επζκταςη τησ ταχφτερησ ολοκλήρωςησ τησ διαδικαςίασ ελζγχου αυτϊν. Ωσ προσ την λήψη, ςημειϊνεται ότι, 

δφναται να διαπιςτϊνεται και από τουσ ίδιουσ χρηςιμοποιϊντασ τον κωδικό αριθμό παρακολοφθηςησ 

αποςτολήσ ςυςτημζνου (tracking code) που παρζχεται από το ταχυδρομείο (Δημόςιο ή Ιδιωτικό). 

 

                                                                                                                                                              O Διευθυντήσ 

 

                  Πλοίαρχοσ Λ.. Άγγελοσ Γερ. Κατερζλοσ 

http://www.hcg.gr/taxonomy/term/259
http://diavgeia.gov.gr/

