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Κζντρο Εκπαιδευτικισ & υμβουλευτικισ Τποςτιριξθσ (Κ.Ε..Τ.)  Κεφαλλθνίασ   
Σομζασ υμβουλευτικισ ςτον Επαγγελματικό Προςανατολιςμό  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Βαςικά θμεία τθσ Προκιρυξθσ  Ειςαγωγισ Ιδιωτϊν ςτισ χολζσ Δοκίμων  θμαιοφόρων Λ.. – ΕΛ.ΑΚΣ                 
& Δοκίμων Λιμενοφυλάκων για το Ακαδθμαϊκό Ζτοσ 2020-21     

Σθν Προκιρυξθ κα βρείτε εδϊ: http://www.hcg.gr/sites/default/files/article/attach/Prokiriksis_Paneladikes_2020.pdf  
Κανονιςμοί  Εκπαίδευςθσ:  i. Δοκίμων Λιμενοφυλάκων http://www.hcg.gr/node/20204/  - ii.  Δοκίμων θμαιοφόρων    http://www.hcg.gr/node/20708 

 

 

Α. ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ 
-  Γίνονται δεκτοί άνδρεσ και γυναίκεσ που ζχουν τα παρακάτω προςόντα & προχποκζςεισ:  

  ● Να είναι ϋΕλλθνεσ πολίτεσ     ● Να μθν υπερβαίνουν το 26ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ 
  ● Οι άνδρεσ υποψιφιοι να ζχουν εκπλθρϊςεισ τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ ι να είναι ςτρατεφςιμοι ι να βρίςκονται νόμιμα 

εκτόσ ςτρατεφματοσ. 
● Να ζχουν λευκό ποινικό μθτρϊο και να μθν ζχουν ςτερθκεί των πολιτικϊν τουσ δικαιωμάτων. 
● Να είναι υγιείσ και να ζχουν άρτια ςωματικι διάπλαςθ όπωσ ορίηει το ΠΔ   20 4(ΦΕΚ  7Α   27-1-2014) 
● Να είναι κάτοχοι τίτλου ςπουδϊν που κα τουσ επιτρζπει τθ ςυμμετοχι ςε εξετάςεισ για τθν ειςαγωγι τουσ ςτα ΑΕΙ. 
● Να μθν είναι χριςτεσ ναρκωτικϊν 
● Να μθν τελοφν υπό ςτερθτικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ, ζςτω και επικουρικι (πλιρθ ι μερικι) 
● Να μθν ζχουν εκπζςει από ςτρατιωτικό βακμό, αποβλθκεί ι απολυκεί για λόγουσ πεικαρχίασ. 

   ● Να πλθροφν προχποκζςεισ φψουσ [Ανάςτθμα: Άνδρεσ & Γυναίκεσ:  .70] & βάρουσ *Δείκτθσ Μάηασ ϊματοσ - Δ.Μ..: ϋΑνδρεσ  9-27– 
Γυναίκεσ  8-26] *ΠΔ    4 & Τ.Α.Φ400 454 380 72 .932  4 ΦΕΚ35 3 τ.Β 29-12-2014] 

  ● Να ζχουν πίςτθ ςτο φνταγμα, αφοςίωςθ ςτθν πατρίδα και τθ δθμοκρατία & να μθν πρεςβεφουν κρθςκευτικζσ δοξαςίεσ, που 
εμποδίηουν τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ 

 
 

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ  *Αναλυτικά ςτο Κεφ. Δϋ & Παράρτθμα Αϋ τθσ Προκιρυξθσ+ 

1. Διλωςθ των ςχολϊν ςτθν αίτθςθ-διλωςθ που ζχει κατατεκεί ςτο Γενικό ι Επαγγελματικό Λφκειο που φοιτοφν οι υποψιφιοι  ζωσ              
9 Απριλίου 2020.  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΕΜΕΤΣΙΚΗ, άρα μποροφν να ςυμμετάςχουν ςτθν επιλογι και όςοι υποψιφιοι δεν τισ διλωςαν τότε. 

2. ● υμπλιρωςθ και θλεκτρονικι καταχϊριςθ τθσ Αίτθςθσ- Τπεφκυνθσ Διλωςθσ ςτθν ιςτοςελίδα του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ  
(www.hcg.gr) από 11/5/2020 ζωσ 24 5 2020 ● Εκτφπωςθ & υπογραφι τθσ Αίτθςθσ (με γνιςιο υπογραφισ) και 
ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ με ΤΣΗΜΕΝΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ μαηί με τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ από    5 2020 ζωσ 25 5 2020. 

  
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ:  

i. Δφο (02) πρόςφατεσ ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ τφπου διαβατθρίου ι ταυτότθτασ. Να αναγράφεται ςτθν πίςω όψθ το 
ονοματεπϊνυμο του υποψθφίου. 
ii.  Φ α Α-Δ ςυμμετοχισ ςτισ Πανελλαδικζσ Εξετάςεισ ι δελτίου ι βεβαίωςθσ εξεταηομζνου πανελλαδικϊν εξετάςεων 
iii. Φ α αςτυνομικοφ δελτίου ταυτότθτασ  
iv. Επιπρόςκετα δικαιολογθτικά για τουσ ανικοντεσ ςε ειδικζσ κατθγορίεσ *Πολφτεκνοι, τρίτεκνοι, ανάπθροι ι κφματα πολζμου κτλ.+  

  

3. Η Επιτροπι παραλαβισ δικαιολογθτικϊν κα αναρτά μζχρι τισ 10-6-2020  πίνακα  υποψθφίων με ΕΛΛΙΠΗ δικαιολογθτικά  
ςτθν ιςτοςελίδα του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ . Η υποβολι των ςυμπλθρωματικϊν δικαιολογθτικϊν μζχρι 15-6-2020 

4. Ο τελικόσ πίνακασ των υποψθφίων που ζγιναν δεκτοί για ςυμμετοχι ςτισ Π.Κ.Ε. κα αναρτθκεί μζχρι τισ  24-6-2020. 
5. ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΩΝ Π.Κ.Ε. ενθμερϊνονται με δικι τουσ ευκφνθ από τθν ιςτοςελίδα του Λ..- ΕΛ.ΑΚΣ (www.hcg.gr)  

  
Γ. ΟΙ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΤΝ:  

- Ψυχοτεχνικι εξζταςθ (τεςτ προςωπικότθτασ και ςυνζντευξθ ενϊπιον τθσ αρμόδιασ επιτροπισ) 
- Τγειονομικι εξζταςθ : α. Γενική αίματοσ, ουρία, ςάκχαρο, κρεατινίνη, τρανςαμινάςεσ και γενική οφρων  β.  Ακτινογραφία θϊρακα FACE             γ. 

Ηλεκτροκαρδιογράφημα δ. Οφθαλμολογική εξζταςη με καταγραφή τησ οπτικήσ οξφτητασ και του βαθμοφ διαθλαςτικήσ ανωμαλίασ εκάςτου 
οφθαλμοφ, την φπαρξη ή μη δυςχρωματοψίασ και την φπαρξη νοςήματοσ ή πάθηςησ ε. Ωτορινολαρυγγολογική εξζταςη και ακοόγραμμα                           
ςτ. Γυναικολογική εξζταςη (υποψήφιεσ).  Επιπλζον για ΣΙ/ΙΠΤ: Τιμή αιμοςφαιρίνησ.  Οι εξετάςεισ β. ζωσ ςτ. πρζπει να ςυνοδεφονται από γνωμάτευςη 
ιατροφ.  Μποροφν να διενεργηθοφν ςε νοςηλευτικά ιδρφματα τησ χϊρασ ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ  ή από ιδιϊτη γιατρό , αρκεί να είναι νόμιμα επικυρω μζνεσ. 

    ΠΡΟΟΧΗ: Να ζχουν γ ίνει  εντόσ τριμινου προ τθσ θμερομθνίασ παρουςιάςεωσ τουσ γ ια τ ισ  ΠΚΕ .  
** Κατά την κατάταξή τουσ υποβάλλονται ςε όλεσ τισ ανωτζρω εξετάςεισ & επιπλζον ςε Τεςτ HIV, Τεςτ HbsAg, Τεςτ HCV, τοξικολογική οφρων, τεςτ 

κφηςησ (για τισ επιτυχοφςεσ) και οποιαδήποτε άλλη εξζταςη απαιτηθεί με ευθφνη τησ ςχολήσ. 

- Ακλθτικζσ δοκιμαςίεσ : Υπάρχουν κατϊτατα όρια ςτα εξήσ αγωνίςματα: Δρόμοσ 100μ. – Δρόμοσ 1000 μ. – άλμα ςε φψοσ με φόρα – άλμα ςε 

μήκοσ με φόρα – ρίψη ςφαίρασ 7,25 χλγ – ελεφθερη κολφμβηςη - ΠΡΟΟΧΗ!! ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ Η ΕΠΙΣΕΤΞΗ ΣΩΝ ΚΑΣΩΣΑΣΩΝ ΟΡΙΩΝ Ε ΚΑΘΕ ΑΓΩΝΙΜΑ. 
   
   

ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΓΙΑ ΣΟΤ ΚΟΙΝΟΤ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ  ΜΕ  ΑΕΙ ΑΤ Ή ΜΕ ΣΙ ΧΟΛΕ ΣΗ ΕΛ.Α ΣΟΤ Π..   

i. Οι κοινοί υποψιφιοι και για ΑΕΙ ΑΤ που ζχουν κριθεί ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΙ (Οι απόφοιτοι ΓΕΛ για ΣΣΕ/ϋΟπλα & την κολφμβηςη - Οι 

απόφοιτοι ΕΠΑΛ για ΣΜΥ/ϋΟπλα & την κολφμβηςη) από την αρμόδια Στρατιωτική Σχολή/ Εξεταςτικό Κζντρο, ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΗ ΒΕΒΑΙΩΗ 

ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ(ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ), θεωροφνται αυτοδικαίωσ ΙΚΑΝΟΙ για το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ  & ΔΕΝ ΠΡΟΕΡΧΟΝΣΑΙ ΣΙ ΠΚΕ του Λ.. –ΕΛ.ΑΚΣ. 

ii. τουσ κοινοφσ υποψιφιουσ με τθν ΕΛ.Α ι και το Π. που ζχουν κριθεί ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΙ ςτισ ΠΚΕ του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ χορηγείται Βεβαίωςθ, 

ϊςτε να θεωρηθοφν ΙΚΑΝΟΙ και για τθν ΕΛ.Α ι και το Π.. 

iii. Αντιθζτωσ, κοινοί υποψιφιοι με τθν ΕΛ.Α ι και το Π. , που πζτυχαν ςτισ ΠΚΕ τησ ΕΛ.ΑΣ ή του Π.Σ.  δεν μποροφν να προςκομίςουν 

Βεβαίωςθ για να κεωρθκοφν ΙΚΑΝΟΙ για το Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. 
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