
  

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.                               

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΘΕΜΑ: «Πίνακας επιτυχόντων & Πίνακες επιλαχόντων υποψηφίων του διαγωνισμού απευθείας κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.-

ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Τεχνικού έτους 2021 – Έναρξη Προθεσμίας Υποβολής Ενστάσεων στο Α.Σ.Ε.Π.». 

 

1. Ανακοινώνεται ότι, σήμερα 18-01-2022, ημέρα Τρίτη, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής 

Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, στην Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, ο Πίνακας 

Επιτυχόντων και οι Πίνακες Επιλαχόντων ανά κατηγορία διπλωματούχων και κατά φθίνουσα σειρά μορίων, υποψηφίων του 

Διαγωνισμού Απευθείας Κατάταξης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ειδικότητας Τεχνικού έτους 2021, 

όπως αυτοί καταρτίσθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης. 

2. Κατά των ανωτέρω Πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως απευθείας στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής προσωπικού 

(Α.Σ.Ε.Π.). Η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων στο Α.Σ.Ε.Π. ορίζεται από 19 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη έως και την πάροδο 

της 28ης Ιανουαρίου 2022 ημέρας Παρασκευής.  

Πειραιάς, 18 Ιανουαρίου 2022 

http://www.hcg.gr/


  

Στην ένσταση που κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π., πρέπει να επισυνάπτεται και 

παράβολο είκοσι (20) ευρώ, άλλως η ένσταση δεν λαμβάνεται υπόψη.  

Ο ενδιαφερόμενος προμηθεύεται το παράβολο ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) στη 

διαδικτυακή πύλη της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr),  επιλέγοντας στο πεδίο Φορέας Δημοσίου : «Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού 

Α.Σ.Ε.Π.». Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού 

παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. 

Επισημαίνεται ότι, η άσκηση ενστάσεως επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και πρέπει να περιέχει συγκεκριμένους λόγους 

ακυρότητας κατά συγκεκριμένης πράξεως ή παραλείψεως.  

3. Ο τελικός Πίνακας Επιτυχόντων και οι τελικοί ανά κατηγορία διπλωματούχων Πίνακες Επιλαχόντων υποψηφίων του 

Διαγωνισμού Απευθείας Κατάταξης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ειδικότητας Τεχνικού έτους 2021, θα 

προκύψουν μετά από την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων από το Α.Σ.Ε.Π. 

 

Ο Διευθυντής 
 
 

Πλοίαρχος Λ.Σ. Άγγελος Γερ. Κατερέλος 
 

http://www.aade.gr/

