
 

Κ.Ε..Τ. ΚΑΡΔΙΣΑ – ΣΟΜΕΑ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ  

ΣΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ 

 

«Προκιρυξθ Διαγωνιςμοφ για τθν ειςαγωγι ιδιωτϊν ςτισ χολζσ Δοκίμων θμαιοφόρων Λ..-

ΕΛ.ΑΚΣ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2020-2021, με το ςφςτθμα των 

Πανελλαδικϊν Εξετάςεων». 

φντομεσ πλθροφορίεσ 

 

ΠΡΟΟΧΗ: ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΝ ΤΠΟΚΑΘΙΣΑ ΣΗΝ ΠΡΟΕΚΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ 

ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

Κατάκεςθ Αίτθςθσ – Διλωςθσ και δικαιολογθτικϊν από 11/05/2020 

θμζρα Δευτζρα, ζωσ και 24/05/2020 θμζρα Κυριακι. 

Τποβάλλεται  ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΑ, με ςυςτθμζνθ αλλθλογραφία, ΜΑΖΙ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ςτθν 
Επιτροπι Παραλαβισ και Ελζγχου δικαιολογθτικϊν  του διαγωνιςμοφ, ςτθν διεφκυνςθ: 

Διαγωνιςμόσ για τθν ειςαγωγι ιδιωτϊν ςτισ παραγωγικζσ χολζσ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ., το ακαδθμαϊκό ζτοσ 
2020-2021, με το ςφςτθμα των Πανελλαδικϊν Εξετάςεων 

ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ & ΕΛΕΓΧΟΤ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ/ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. 

Ακτι Βαςιλειάδθ-Πφλεσ Ε1-Ε2, ΠΕΙΡΑΙΑ, Σ.Κ. 18510 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ: Μζςω του ςυνδζςμου https://regusr.hcg.gr οι υποψιφιοι/εσ κάνουν εγγραφι ωσ χριςτεσ 
ςτθν Τπθρεςία χρθςτϊν Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ., χρθςιμοποιϊντασ τον λογαριαςμό του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 
τουσ (e-mail) και κωδικό πρόςβαςθσ τθσ επιλογισ τουσ.  
(β) Αφοφ πραγματοποιθκεί με επιτυχία θ εγγραφι, αποςτζλλεται από τθν Τπθρεςία μινυμα, ςτο 
δθλωκζν e-mail, το οποίο κα περιζχει ςφνδεςθ προσ ςυγκεκριμζνθ διεφκυνςθ, θ οποία κα πρζπει να 
ακολουκθκεί ϊςτε να ενεργοποιθκεί ο λογαριαςμόσ.  
(γ) τθ ςυνζχεια και με τθ χριςθ του ενεργοφ πλζον λογαριαςμοφ τουσ από τθν πιο πάνω διαδικαςία, 

ςυνδζονται μζςω τθσ ιςτοςελίδασ https://sxolesls.hcg.gr   και επιλζγουν «Νζα αίτθςθ». 

Μζχρι και τθν 10/6/2020, θμζρα Σετάρτθ, κα ΕΚΔΟΘΕΙ πίνακασ  υποψθφίων με ελλιπι δικαιολογθτικά. 
τον Πίνακα αυτόν κα αναγράφεται για κάκε υποψιφιο ποιεσ ακριβϊσ ελλείψεισ/ ςφάλματα 
διαπιςτϊκθκαν.  
Η προκεςμία για υποβολι από υποψθφίουσ ςυμπλθρωματικϊν δικαιολογθτικϊν ορίηεται, μζχρι και τθ 
15/6/2020 θμζρα Δευτζρα [θμερομθνία ςφραγίδασ του ταχυδρομείου (δθμόςιου ι ιδιωτικοφ)].  
Μετά τθν λιψθ ςυμπλθρωματικϊν δικαιολογθτικϊν, θ Επιτροπι κα εκδϊςει Σελικό Πίνακα 
υποψθφίων που γίνονται Δεκτοί για ςυμμετοχι ςτισ Προκαταρκτικζσ Εξετάςεισ. 

1. Μετά τθ δθμοςίευςθ τθσ προκιρυξθσ, κα ακολουκιςει ςυμπλιρωςθ  με τον κακοριςμζνο 

αρικμό κζςεων ςυνολικά και ανά ςφςτθμα ςυμμετοχισ και κατθγορία υποψθφίων. 

2. Ειδικζσ κατθγορίεσ: Πολφτεκνοι και τα τζκνα τουσ, τζκνα των αναπιρων και κυμάτων πολζμου, 

κακϊσ και των αναπιρων ι κυμάτων ειρθνικισ περιόδου του προςωπικοφ του Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ. που 

είναι ςτθν ενζργεια ι ζχει ςυνταξιοδοτθκεί για το λόγο αυτόν, τζκνα των αναγνωριςμζνων ωσ 

αγωνιςτϊν τθσ Εκνικισ Αντίςταςθσ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, τρίτεκνοι και τα τζκνα 

τουσ . ΠΡΟΟΧΗ ςτουσ ιδιαίτερουσ οριςμοφσ των τρίτεκνων, όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν 

προκιρυξθ. 

3.  Όςοι/εσ υποψιφιοι/εσ υπάγονται ςε ειδικι κατθγορία (πολφτεκνοι- τρίτεκνοι κ.λπ.), κρίνονται 
από το Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, με τθ Γενικι ειρά και εφόςον δεν 

https://regusr.hcg.gr/
https://sxolesls.hcg.gr/


ςυγκεντρϊνουν τα απαιτοφμενα μόρια για τθν ειςαγωγι τουσ ςτθν οικεία χολι, κρίνονται με 
τθν αντίςτοιχθ Ειδικι Κατθγορία. 

4. ΠΡΟOΝΣΑ ΕΙΑΓΩΓΗ, ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΚΑΙ ΚΩΛΤΜΑΣΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΤΠΟΨΗΦIΩΝ: Ζλλθνεσ 
πολίτεσ-να μθν υπερβαίνουν το 26ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ- εκπλιρωςθ ςτρατιωτικϊν 
υποχρεϊςεων ι να βρίςκονται νόμιμα εκτόσ ςτρατεφματοσ -να μθν ζχουν καταδικαςτεί-Να ζχουν 
υγεία και άρτια ςωματικι διάπλαςθ-πίςτθ ςτο φνταγμα, αφοςίωςθ ςτθν πατρίδα και τθ 
δθμοκρατία και να μθν πρεςβεφουν κρθςκευτικζσ δοξαςίεσ, που εμποδίηουν τθν εκτζλεςθ των 
κακθκόντων τουσ - 

5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ: Ηλεκτρονικι Αίτθςθ - Τπεφκυνθ Διλωςθ, τθν οποία πρζπει να εκτυπϊςουν 
και να υπογράψουν (με κεϊρθςθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ τουσ) και να τθν υποβάλουν 
ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ αλλθλογραφία μαηί με πλιρθ δικαιολογθτικά: Δφο (2) πρόςφατεσ 
ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ-Φωτοαντίγραφο τθσ αίτθςθσ - διλωςθσ υποψθφίου/ασ για ςυμμετοχι 
ςτισ Πανελλαδικζσ Εξετάςεισ (των ΓΕΛ ι ΕΠΑΛ) ι φωτοαντίγραφο τθσ βεβαίωςθσ ςυμμετοχισ ςτισ 
Πανελλαδικζσ Εξετάςεισ που διενεργικθκαν το 2018 ι 2019, από τθν οποία να προκφπτει ο 
Κωδικόσ αρικμόσ υποψθφίου. ε περίπτωςθ αδυναμίασ υποβολισ των προαναφερομζνων, 
γίνεται δεκτό φωτοαντίγραφο του δελτίου ι τθσ βεβαίωςθσ εξεταηομζνου πανελλαδικϊν 
εξετάςεων-Φωτοαντίγραφο του αςτυνομικοφ δελτίου ταυτότθτασ-ΕΠΙΠΡΟΘΕΣΑ και κατά 
περίπτωςθ ειδικϊν κατθγοριϊν δικαιολογθτικά: Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ, 
ςυνοδευόμενο από Βεβαίωςθ/Πιςτοποιθτικό κυρωμζνο από τθν Ανωτάτθ υνομοςπονδία 
Πολυτζκνων-Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ για τθν  κτιςθ τθσ ιδιότθτασ του τρίτεκνου 
γονζα ι τζκνου τρίτεκνθσ οικογζνειασ και τα επιπλζον κατά περίπτωςθ που αφοροφν τθν 
τριτεκνία. Λοιπά δικαιολογθτικά, όπωσ ορίηονται για τισ υπόλοιπεσ ειδικζσ κατθγορίεσ και 
αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ. 

6. υςτινεται ςτουσ υποψθφίουσ, να αποςτζλλουν τθν Αίτθςθ- Τπεφκυνθ Διλωςι τουσ με τα 
ςυνθμμζνα ςε αυτι δικαιολογθτικά, κατά το δυνατόν νωρίτερα, προσ διαςφάλιςθ τθσ 
ταχφτερθσ λιψθσ τουσ και κατ’ επζκταςθ τθσ ταχφτερθσ ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ ελζγχου 
αυτϊν. 

7. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ: Οι προκαταρκτικζσ εξετάςεισ (ΠΚΕ) είναι 

υποχρεωτικζσ, ενιαίεσ και κοινζσ για όλουσ τουσ υποψθφίουσ (άνδρεσ και γυναίκεσ) και των δφο 

παραγωγικϊν χολϊν του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. και περιλαμβάνουν υγειονομικζσ, ακλθτικζσ και 

ψυχομετρικζσ δοκιμαςίεσ. 

8.  Οι υποψιφιοι/εσ προςερχόμενοι/εσ τθν πρϊτθ θμζρα για τισ ΠΚΕ, κα πρζπει να ζχουν μαηί τουσ 
υποχρεωτικά τθν αςτυνομικι τουσ ταυτότθτα και το δελτίο ταυτότθτασ υποψθφίου. 

9. Με ευκφνθ των υποψθφίων διενεργοφνται οι ιατρικζσ εξετάςεισ που περιγράφονται ςτθν 
προκιρυξθ. ΟΛΕ οι Εργαςτθριακζσ Εξετάςεισ – Γνωματεφςεισ, οι οποίεσ διενεργοφνται με μζριμνα 
του/τθσ ίδιου/ασ του/τθσ υποψιφιου/ασ, κα πρζπει να προςκομιςκοφν επιςυναπτόμενεσ ςτο  
«Δελτίο Τγειονομικισ Εξζταςθσ Τποψθφίου/ασ», το οποίο και κα πρζπει να είναι 
ΤΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ, ΤΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ και ΦΡΑΓΙΜΕΝΟ από τον κατά περίπτωςθ αρμόδιο ιατρό. 

11. ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ: α. Δρόμοσ 100 μ. ςε χρόνο 16ϋϋ (μια προςπάκεια).  
β. Δρόμοσ 1.000 μ. ςε χρόνο 4ϋ και 20ϋϋ (μια προςπάκεια).  
γ. Άλμα ςε φψοσ με φόρα τουλάχιςτον 1,05 μ. (τρεισ προςπάκειεσ).  
δ. Άλμα ςε μικοσ με φόρα τουλάχιςτον 3,60 μ. (τρεισ προςπάκειεσ).   
ε. Ρίψθ ςφαίρασ (7,275 χλγ.) ςε απόςταςθ τουλάχιςτον 4,50 μ., ωσ μζςοσ όροσ του ακροίςματοσ 
τθσ καλφτερθσ επιμζρουσ επίδοςθσ με το δεξί και το αριςτερό χζρι (τρεισ προςπάκειεσ ανά χζρι).  
ςτ. Ελεφκερθ κολφμβθςθ ςε απόςταςθ 50 μζτρων ςε χρόνο δφο (02) λεπτϊν (μία προςπάκεια). 

12. ΨΤΧΟΜΕΣΡΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ: περιλαμβάνουν τεςτ προςωπικότθτασ, κακϊσ και 
ςυνζντευξθ ενϊπιον τθσ αρμόδιασ επιτροπισ.  

13. . Όςοι/εσ υποψιφιοι/εσ δθλϊςουν προτίμθςθ για χολζσ Ανωτάτων τρατιωτικϊν Εκπαιδευτικϊν 
Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) ι/και για χολζσ των Ανωτζρων τρατιωτικϊν χολϊν Τπαξιωματικϊν (ΑΤ), 
υποβλθκοφν ςτθ δοκιμαςία των προκαταρκτικϊν εξετάςεων των χολϊν αυτϊν και κρικοφν 
Ικανοί/εσ ςφμφωνα με τα κριτιρια του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. υποβάλουν ςτθν Επιτροπι παραλαβισ και 



ελζγχου δικαιολογθτικϊν, τθν ςχετικι βεβαίωςθ ικανότθτασ (καταλλθλότθτασ) από τθν αρμόδια 
τρατιωτικι χολι/ Εξεταςτικό Κζντρο, κεωροφνται αυτοδικαίωσ ικανοί και για τισ χολζσ του 
Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. και δεν προςζρχονται ςτισ προκαταρκτικζσ εξετάςεισ του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.   

14. Προκειμζνου να τουσ χορθγθκεί από τα Εξεταςτικά Κζντρα του ΓΕΕΘΑ Βεβαίωςθ Ικανότθτασ 
(καταλλθλότθτασ) για το Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ., απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι ςτθν αίτθςθ που κα 
υποβάλουν για τα ΑΕΙ-ΑΤ, να δθλϊςουν ότι ενδιαφζρονται και για το Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. και 
επιπρόςκετα να δθλϊςουν οι μεν προερχόμενοι από ΓΕΛ και τθ Ε/ Όπλα ενϊ, οι δε 
προερχόμενοι από ΕΠΑΛ και τθ ΜΤ/ Όπλα. 

15. ΠΡΟΟΧΗ: υποψιφιοι που πζτυχαν ςτισ προκαταρκτικζσ εξετάςεισ τθσ ΕΛ.Α. ι του Π.., δεν 
μποροφν να προςκομίςουν αντίςτοιχεσ Βεβαιϊςεισ προκειμζνου να κεωρθκοφν ΙΚΑΝΟΙ και για 
τισ παραγωγικζσ χολζσ του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. και ςε περίπτωςθ προςκόμιςθσ ΔΕΝ κα λαμβάνονται 
υπόψθ. 

16. ΠΡΟΟΧΗ:  στους υποψηφίους που θα υποβάλουν αιτήσεις και για τις χολές του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. και 
για τις χολές της ΕΛ.Α. ή/και τις χολές του Π.., ςφμφωνα πάντα με όςα ορίηονται ςτθν 
Προκιρυξθ του κάκε φορζα / Σϊματοσ ξεχωριςτά), δφναται να χορθγείται από το Λιμενικό ϊμα 
- Ελλθνικι Ακτοφυλακι (Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.), Βεβαίωςθ για τθν επιτυχι ςυμμετοχι τουσ ςτισ 
προκαταρκτικζσ εξετάςεισ (ΠΚΕ) του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. 

17. Σα αποτελζςματα ανά διαδικαςία και οι υποψιφιοι/εσ που καλοφνται να ςυμμετάςχουν ςτθν 
επόμενθ διαδικαςία, αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του Αρχθγείου Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. (www.hcg.gr) και 
ςτο κτίριο του Αρχθγείου Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. (Ακτι Βαςιλειάδθ – Πφλεσ Ε1- Ε2, Πειραιάσ). 

 

Πλθροφορίεσ κα βρείτε ςτθν ιςτοςελίδα του Κ.Ε..Τ. Καρδίτςασ: 
https://kesy-new.kar.sch.gr 

 
Ευφροςφνθ Μυργιϊτθ 
Τπεφκυνθ ΤΕΠ-ΚΕΤ Καρδίτςασ 
Πλαςτιρα 56 
Σθλ.: 2441354525/4 
Email: kesypkar@sch.gr  
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