
 

1 

   
 
 
 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΘΙΩΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ 
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Α Π Ο Φ Α  Θ 

 
ΘΕΜΑ: «υμπληρωματική Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για την ειςαγωγή ιδιωτϊν ςτισ χολζσ Δοκίμων 

ημαιοφόρων Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό ζτοσ 2021-2022, με το ςφςτημα των 

Πανελλαδικϊν Εξετάςεων». 

 
Ο ΑΡΧΘΓΟ ΣΟΤ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ – ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΘ 

Ζχοντασ υπόψη:  

1. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 5 του άρκρου 54 του ν. 4777/2021 «Ειςαγωγι ςτθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ, 

προςταςία τθσ ακαδθμαϊκισ ελευκερίασ, αναβάκμιςθ του ακαδθμαϊκοφ περιβάλλοντοσ και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 

25). 

2. Σθν αρικ. πρωτ.:2421.1/31394/2021/05-05-2021 κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Παιδείασ και 

Θρθςκευμάτων, Οικονομικϊν και Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ «Κακοριςμόσ του αρικμοφ ειςαγομζνων 

ιδιωτϊν ςτισ χολζσ Δοκίμων θμαιοφόρων Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 

2021-2022, φςτερα από ςυμμετοχι τουσ ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ του ςχολικοφ ζτουσ 2020-2021» (Βϋ1863). 

3. Σθν αρικ. πρωτ.:2421.1/32254/21/10-05-2021 απόφαςθ Αρχθγοφ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. «Προκιρυξθ Διαγωνιςμοφ 

για τθν ειςαγωγι ιδιωτϊν ςτισ χολζσ Δοκίμων θμαιοφόρων Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το 

ακαδθμαϊκό ζτοσ 2021-2022, με το ςφςτθμα των Πανελλαδικϊν Εξετάςεων» (ΑΔΑ: 659Α4653ΠΩ-ΒΦΟ). 

4. Σθν αρικμ.: Φ.253.1/96019/Α5/03-08-2021 Απόφαςθ Τπουργοφ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων 

«υμπλιρωςθ τθσ υπό ςτοιχεία Φ.253.1/53195/Α5/13-5-2021 απόφαςθσ τθσ Τπουργοφ Παιδείασ και 

Θρθςκευμάτων “Κακοριςμόσ αρικμοφ ειςακτζων ςπουδαςτϊν ςτισ χολζσ, τα Σμιματα και τισ Ειςαγωγικζσ 

Κατευκφνςεισ Σμθμάτων τθσ Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2021-2022” (Βϋ1929)» (Βϋ3551), 

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
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όπωσ διαβιβάςκθκε με το Αρ. Πρωτ.: Φ.251/96793/Α5/04-08-2021 Ζγγραφο του Τπουργείου Παιδείασ και 

Θρθςκευμάτων. 

5. Tθν αρικ. πρωτ.: 2421.1/58922/2021/16-08-2021 κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Παιδείασ και 

Θρθςκευμάτων και Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ «υμπλιρωςθ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ 

κακοριςμοφ του αρικμοφ ειςαγομζνων ιδιωτϊν ςτισ χολζσ Δοκίμων θμαιοφόρων Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. και Δοκίμων 

Λιμενοφυλάκων κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2021-2022, φςτερα από ςυμμετοχι τουσ ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ 

του ςχολικοφ ζτουσ 2020-2021» (Βϋ3829). 

 

Α Π Ο Φ Α  Ι Η Ο Τ Μ Ε 

1. υμπλθρϊνουμε τθν Αρικμ. Πρωτ.: 2421.1/32254/21/10-05-2021 απόφαςθ Αρχθγοφ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. «Προκήρυξη 

Διαγωνισμοφ για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολζς Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων 

Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό ζτος 2021-2022, με το σφστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων», κατά το μζροσ 

και μόνο που αφορά ςτθν κατανομι του 6% των κζςεων που αποδίδονται κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2021-2022 

ςτουσ υποψθφίουσ των ΓΕΛ του ςχολικοφ ζτουσ 2019-2020, μεταξφ των υποψθφίων του ανωτζρω ςχολικοφ 

ζτουσ, οι οποίοι ςυμμετείχαν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ: α) με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ, που ίςχυαν το 

ςχολικό ζτοσ 2019-2020 ι β) με τουσ όρουσ, τισ προχποκζςεισ, τθν εξεταςτζα φλθ και τισ διαδικαςίεσ που 

ίςχυςαν το ςχολικό ζτοσ 2018-2019 και οι οποίοι το ζτοσ 2021 υπζβαλαν εκ νζου μθχανογραφικό δελτίο χωρίσ 

νζα εξζταςθ. υγκεκριμζνα, ποςοςτό 12,75% των κζςεων αυτϊν, αποδίδεται ςτουσ υποψθφίουσ οι οποίοι 

ςυμμετείχαν ςτισ Πανελλαδικζσ Εξετάςεισ ΓΕΛ 2020 με τουσ όρουσ, τισ προχποκζςεισ, τθν εξεταςτζα φλθ και τισ 

διαδικαςίεσ που ίςχυςαν το ςχολικό ζτοσ 2018-2019 (Παλαιό φςτημα) και οι υπόλοιπεσ κζςεισ, ιτοι ποςοςτό 

87,25%, αποδίδονται ςτουσ υποψθφίουσ οι οποίοι ςυμμετείχαν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ ΓΕΛ 2020 με τουσ 

όρουσ και τισ προχποκζςεισ, που ίςχυαν το ςχολικό ζτοσ 2019-2020 (Νζο φςτημα). Ωσ εκ τοφτου: 

α. Οι δφο (2) θζςεισ των ειςακτζων ςτην χολή Δοκίμων ημαιοφόρων Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ., ΧΩΡΙ ΝΕΑ ΕΞΕΣΑΗ,  με 

τελευταίο ζτοσ εξζταςθσ ςτα μακιματα τθσ Γϋ τάξθσ θμεριςιου Γενικοφ Λυκείου ςε εκνικό επίπεδο το 2020, θα 

καλυφθοφν από υποψήφιουσ/εσ που εξετάςθηκαν ςτα μαθήματα τησ Γϋ τάξησ ημερήςιου Γενικοφ Λυκείου ςε 

εθνικό επίπεδο το 2020 και ςυμμετείχαν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ με τουσ όρουσ και τισ προχποθζςεισ που 

ίςχυαν το ςχολικό ζτοσ 2019-2020 (Νζο φςτημα), χωρίσ να λάβουν μζροσ ςτισ αντίςτοιχεσ εξετάςεισ κατά το 

τρζχον ζτοσ.  

Για τουσ υποψιφιουσ/εσ που εξετάςθηκαν ςτα μαθήματα τησ Γϋ τάξησ ημερήςιου Γενικοφ Λυκείου ςε εθνικό 

επίπεδο το 2020 και ςυμμετείχαν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ με τουσ όρουσ και τισ προχποθζςεισ, την 
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εξεταςτζα φλη και τισ διαδικαςίεσ που ίςχυαν το ςχολικό ζτοσ 2018-2019, χωρίσ να λαμβάνουν μζροσ ςτισ 

αντίςτοιχεσ εξετάςεισ κατά το τρζχον ζτοσ, δεν προκφπτει θζςη. 

β. Οι πζντε (5) θζςεισ των ειςακτζων ςτην χολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, ΧΩΡΙ ΝΕΑ ΕΞΕΣΑΗ, με τελευταίο 

ζτοσ εξζταςθσ ςτα μακιματα τθσ Γϋ τάξθσ θμεριςιου Γενικοφ Λυκείου ςε εκνικό επίπεδο το 2020, κατανζμονται 

ωσ ακολοφκωσ: 

(i) Σζςςερισ (4) θζςεισ, κα καλυφκοφν από υποψιφιουσ/εσ που εξετάςθηκαν ςτα μαθήματα τησ Γϋ τάξησ 

ημερήςιου Γενικοφ Λυκείου ςε εθνικό επίπεδο το 2020, οι οποίοι ςυμμετείχαν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ με 

τουσ όρουσ και τισ προχποθζςεισ που ίςχυαν το ςχολικό ζτοσ 2019-2020 και δεν λαμβάνουν μζροσ ςτισ 

αντίςτοιχεσ εξετάςεισ κατά το τρζχον ζτοσ. 

(ii) Μία (1) θζςη, κα καλυφκεί από υποψιφιουσ/εσ που εξετάςθηκαν ςτα μαθήματα τησ Γϋ τάξησ ημερήςιου 

Γενικοφ Λυκείου ςε εθνικό επίπεδο το 2020, οι οποίοι ςυμμετείχαν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ με τουσ όρουσ 

και τισ προχποθζςεισ, την εξεταςτζα φλη και τισ διαδικαςίεσ που ίςχυαν το ςχολικό ζτοσ 2018-2019 και δεν 

λαμβάνουν μζροσ ςτισ αντίςτοιχεσ εξετάςεισ κατά το τρζχον ζτοσ . 

2. Για τον αρικμθτικό υπολογιςμό των ανωτζρω κζςεων εφαρμόςκθκαν οι διατάξεισ τθσ παρ.7 του άρκρου 1 τθσ 

αρικ. πρωτ.:2421.1/31394/2021/05-05-2021 κοινισ απόφαςθσ των Τπουργϊν Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, 

Οικονομικϊν και Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ «Κακοριςμόσ του αρικμοφ ειςαγομζνων ιδιωτϊν ςτισ 

χολζσ Δοκίμων θμαιοφόρων Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2021-2022, 

φςτερα από ςυμμετοχι τουσ ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ του ςχολικοφ ζτουσ 2020-2021» (Βϋ1863). 

3. Η παροφςα προκιρυξθ να αποςταλεί ςτα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ και ςτον θμεριςιο τφπο και να αναρτθκεί 

ςτο πρόγραμμα «Διαφγεια» και ςτθν ιςτοςελίδα του Λιμενικοφ ϊματοσ- Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ (www.hcg.gr), 

για τθν όςο το δυνατό ευρφτερθ και πλθρζςτερθ ενθμζρωςθ των ενδιαφερομζνων. 

 

            

                                                                                            

 
 

 

 

Ο Αρχηγόσ 

 

 

Αντιναφαρχοσ Λ.. Θεόδωροσ ΚΛΙΑΡΘ  

 

http://www.hcg.gr/
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 ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΘ  

Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ  

1. Τ.ΝΑ.Ν.Π./ Γραφείο Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ και Δθμοςίων χζςεων (για δθμοςίευςθ ςτα Μ.Μ.Ε. και 
ςτον Σφπο) 

2. Τ.ΝΑ.Ν.Π./ΔΗΔΕΠ (για ανάρτθςθ ςτο δικτυακό τόπο του Αρχθγείου Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.  www.hcg.gr) 

3. Κ.Λ/Χ-Λ/Χ-Τ/Χ (για ενθμζρωςθ ενδιαφερομζνων) 

4. Διευκφνςεισ και Τπθρεςίεσ Τ.ΝΑ.Ν.Π. 

5. χολι Δοκίμων θμαιοφόρων Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. 

6. χολι Δοκίμων Λιμενοφυλάκων 

7. Τπουργείο Οικονομικϊν/ Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ 

8. Τπουργείο Προςταςίασ του Πολίτθ/Αρχθγείο Ελλθνικισ Αςτυνομίασ/Κλάδοσ Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ και 
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ/ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ και Ανάπτυξθσ Ανκρωπίνων Πόρων 

9. Τπουργείο Προςταςίασ του Πολίτθ/Αρχθγείο Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ /Επιτελείο/ Διεφκυνςθ Ανκρωπίνων 
Πόρων 

10. Τπουργείο Εκνικισ Άμυνασ/ Γενικό Επιτελείο Εκνικισ Άμυνασ 

11. Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων/ Γενικι Διεφκυνςθ Ψθφιακϊν υςτθμάτων, Τποδομϊν και Εξετάςεων/ 

Διεφκυνςθ Εξετάςεων και Πιςτοποιιςεων (για ενθμζρωςθ και αποςτολι ςτισ Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ και διανομι ςτα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ τθσ Χϊρασ μζςω του ςχολικοφ δικτφου) 

12. Τπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων 

13. Τπουργείο Εςωτερικϊν/ Διεφκυνςθ Προγραμματιςμοφ και Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ/ Σμιμα 
προγραμματιςμοφ Ανκρωπινοφ Δυναμικοφ 

14. ΓΕΕΘΑ/ Βϋ Κλάδοσ/ Β2/ 1/ ΣΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ – ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΩΝ ΧΟΛΩΝ (Για 
ενθμζρωςθ, αποςτολι ςτα Επιτελεία των Κλάδων και διανομι ςτα ΑΕΙ – ΑΤ – Εξεταςτικά Κζντρα ΠΚΕ) 

15. ΓΕΝ/ΔΝΕ 

16. ΣΡΑΣΟΛΟΓΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΤΝΑΜΕΩΝ 

 

 
ΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΘ ΔΙΑΝΟΜΘ 

1. Γρ. κ. Τπουργοφ  

2. Γρ. κ. Τφυπουργοφ 

3. Γρ. κ. Γενικοφ Γραμματζα Λιμζνων, Λιμενικισ Πολιτικισ και Ναυτιλιακϊν Επενδφςεων 

4. Γρ. κ. Γενικοφ Γραμματζα Αιγαίου και Νθςιωτικισ Πολιτικισ 

5. Γρ. κ. Αρχθγοφ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. 

6. Γρ. κ. Αϋ Τπαρχθγοφ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. 

7. Γρ. κ. Βϋ Τπαρχθγοφ Λ..- ΕΛ.ΑΚΣ. 

8. Γρ. κ. Γενικοφ Επικεωρθτι Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. 

9. Γρ. κ.κ. Διευκυντϊν Κλάδων –Γενικοφ Διευκυντι Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν 

10. Γρ. κ. Διευκυντι Τπθρεςίασ Τγειονομικοφ 
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