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 Ενδεικτικά ςτθν αποςτολι του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. περιλαμβάνονται:

 Η μζριμνα για τθν εξαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ τάξθσ,

 Η μζριμνα για τθν πρόλθψθ και καταςτολι του εγκλιματοσ,

 Η διαμόρφωςθ όρων και θ εξαςφάλιςθ ςυνκθκϊν αςφαλοφσ ναυςιπλοΐασ,

 Η ζρευνα και διάςωςθ ςτθ κάλαςςα,

 Η μζριμνα για τθν προςταςία του καλαςςίου περιβάλλοντοσ,

 Η λιψθ μζτρων για τθν άςκθςθ αςτυνόμευςθσ/ζλεγχο των καλαςςίων ςυνόρων,

 Η παροχι υποςτιριξθσ τθσ ελλθνικισ εμπορικισ ναυτιλίασ,

 Η παροχι υποςτιριξθσ για τα ηθτιματα ςχετικά με τουσ όρουσ και τισ ςυνκικεσ

εργαςίασ επί των πλοίων.
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Σο Λ.. για να αντεπεξζλκει ςτισ πολφπλευρεσ και πολυδιάςτατεσ δραςτθριότθτεσ του,

είναι εφοδιαςμζνο και ςυνεχϊσ αναπροςαρμόηει τον εξοπλιςμό του. Διακζτει αξιόμαχα

ςκάφθ, ναυαγοςωςτικά, περιπολικά, καταδιωκτικά και αςτυνομικά που δίνουν το

επιβλθτικό τουσ παρόν ςε κάκε περίςταςθ εκνικισ ανάγκθσ. Για τουσ ίδιουσ ςκοποφσ

διακζτει αεροςκάφθ για τθν επιτιρθςθ και αςτυνόμευςθ του καλαςςίου χϊρου, ενϊ για

τθν από ξθράσ εξυπθρζτθςθ διακζτει ανάλογο τροχαίο υλικό.
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 Σο Λιμενικό ϊμα - Ελλθνικι Ακτοφυλακι ςυγκροτείται από Κεντρικζσ και

Περιφερειακζσ Τπθρεςίεσ.

 Κεντρικζσ Τπθρεςίεσ είναι το Αρχθγείο Λιμενικοφ ϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ

που αποτελεί τθν ανϊτατθ επιτελικι υπθρεςία.

 Περιφερειακζσ Τπθρεςίεσ είναι οι Περιφερειακζσ Διοικιςεισ του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ., οι

υπαγόμενεσ ςε αυτζσ Λιμενικζσ Αρχζσ (Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία, Λιμενικοί

τακμοί και Λιμενικά Σμιματα), οι υπθρεςίεσ των ναυτικϊν ακολοφκων και οι

υπαγόμενεσ ςτθ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Ναυτικϊν, Δθμόςιεσ χολζσ Εμπορικοφ

Ναυτικοφ.
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Σο κτίριο του Αρχθγείου Λ..-
ΕΛ.ΑΚΣ. ςτον Πειραιά
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Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων 
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 Προςόντα, προχποκζςεισ και λοιπά κζματα για τθν ειςαγωγι ςπουδαςτϊν

ςτισ παραγωγικζσ χολζσ Λ.. ρυκμίηονται με τθν 2421.1/21777/2020/06-04-

2020 (Βϋ1423) Κοινι Απόφαςθ των Τπουργϊν Παιδείασ και Θρθςκευμάτων και

Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ.

 Ενδεικτικά προςόντα ειςαγωγισ:

 Να είναι ζλλθνεσ πολίτεσ,

 Να μθν υπερβαίνουν το 26ο ζτοσ τθσ θλικίασ του,

 Να μθν ζχουν καταδικαςτεί για ςυγκεκριμζνα αδικιματα,

 Να ζχουν υγεία και άρτια ςωματικι διάπλαςθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
Π.Δ. 11/2014 (Αϋ17), όπωσ ιςχφει (ειδικά κακορίηεται ότι, όλοι οι υποψιφιοι
(άνδρεσ και γυναίκεσ) πρζπει να ζχουν ανάςτθμα τουλάχιςτον 1,70 μ., χωρίσ
υποδιματα). 7
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ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
Όςοι/εσ ζχουν τα απαραίτθτα προςόντα και επικυμοφν να καταταγοφν ωσ δόκιμοι
θμαιοφόροι Λ.. ι ωσ δόκιμοι Λιμενοφφλακεσ, πρζπει:

8

Να το δθλϊςουν ςτο Μθχανογραφικό Δελτίο    
(1ο , 2ο , 3ο και 4ο Επιςτθμονικό Πεδίο )

Κατόπιν ζκδοςθσ ςχετικισ προκιρυξθσ από το Α.Λ..-
ΕΛ.ΑΚΣ. να υποβάλουν αίτθςθ 

Μετά το πζρασ των πανελλθνίων εξετάςεων να 
περάςουν Προκαταρκτικζσ Εξετάςεισ

Να υποβάλλουν Αίτθςθ – Διλωςθ ςυμμετοχισ  ςτισ 
εξετάςεισ ςε πανελλαδικό επίπεδο ςε ςχολικι 

μονάδα
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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 εξετάςεισ, ακλθτικζσ δοκιμαςίεσ και ψυχομετρικζσ

εξετάςεισ. Οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικζσ και για τουσ υποψιφιουσ/εσ που

είχαν υποβλθκεί ςε αυτζσ ςτο παρελκόν.
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ΑΘΛΗΣΙΚΕ ΔΟΚΙΜΑΙΕ

Οι υποψιφιοι/εσ υποβάλλονται ςτα παρακάτω αγωνίςματα και υποχρεοφνται να

επιτφχουν τα όρια επίδοςθσ ςε όλα (ιτοι και ςτα ζξι).

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. (τρεισ

προςπάκειεσ).

ςτ. Ελεφκερθ κολφμβθςθ ςε απόςταςθ 50 μζτρων ςε χρόνο δφο (02) λεπτϊν (μία

προςπάκεια).
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Σθν 07.08.2018 δθμοςιεφκθκαν ςτο Πρϊτο Σεφχοσ τθσ Εφθμερίδασ τθσ

Κυβερνιςεωσ τα κάτωκι Π.Δ. τα οποία αφοροφν ςτθν οργάνωςθ και λειτουργία

των ωσ άνω ςχολϊν:

α) Π.Δ. υπ’ αρικμ. 75/2018 (Αϋ145) «Οργάνωςη και Λειτουργία τησ Σχολήσ

Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικοφ Σώματοσ – Ελληνικήσ Ακτοφυλακήσ και ζνταξη

αυτήσ ςτην ανώτατη βαθμίδα τησ τριτοβάθμιασ εκπαίδευςησ» και

β) Π.Δ. υπ’ αρικμ. 76/2018 (Αϋ146) «Οργάνωςη και Λειτουργία τησ Σχολήσ

Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και ζνταξη αυτήσ ςτην ανώτερη βαθμίδα τησ

τριτοβάθμιασ εκπαίδευςησ».
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H χολι Δοκίμων θμαιοφόρων Λιμενικοφ ϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ
(.Δ..Λ.. – ΕΛ. ΑΚΣ.)

Eδρεφει ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ χολισ Ναυτικϊν Δοκίμων ςτον Πειραιά, θ φοίτθςθ είναι

τετραετοφσ διάρκειασ, και ο αρικμόσ ειςακτζων ςτθν εν λόγω χολι κακορίηεται κατ’

ζτοσ .

Από το 3ο ζτοσ φοίτθςθσ ςτθ .Δ..Λ.., γίνεται κατανομι των δοκίμων ςε ειδικότθτεσ

«Κυβερνθτϊν Λ.. – ΕΛ.ΑΚΣ» και «Μθχανικϊν Λ.. – ΕΛ.ΑΚΣ.».

Κατά τθ διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ οι δόκιμοι διαμζνουν και ςιτίηονται εντόσ τθσ χολισ.
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 Είδθ Εκπαίδευςθσ – Αγωγι

τθ .Δ..Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. παρζχεται ακαδθμαϊκι, ςτρατιωτικι, αςτυνομικι,

λιμενικι, ναυτιλιακι και ναυτικι εκπαίδευςθ. Επιπλζον, παρζχεται πρακτικι

εκπαίδευςθ, προςαρμοςμζνθ ςτισ απαιτιςεισ του Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ., ενϊ παράλλθλα

καλλιεργείται θ ςτρατιωτικι και αςτυνομικι αγωγι, ωσ απαραίτθτο ςτοιχείο τθσ

ιδιότθτασ των ςτελεχϊν Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ. και ςυμπλθρϊνεται με εξειδικευμζνθ

επαγγελματικι κατάρτιςθ θ οποία μζςω δράςεων ζχει ωσ ςτόχο τθν κατάκτθςθ

ειδικϊν γνϊςεων που κα είναι απαραίτθτεσ για τθν άςκθςθ κακθκόντων ωσ

Αξιωματικϊν Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
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Σομείσ Ακαδθμαϊκισ εκπαίδευςθσ

τθ .Δ..Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ λειτουργοφν οι ακόλουκοι τομείσ ακαδθμαϊκισ εκπαίδευςθσ:

 ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 ΣΟΜΕΑ ΝΑΤΠΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

 ΣΟΜΕΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ

 ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΟΣΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ

ΣΟΜΕΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

 ΣΟΜΕΑ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ

 ΣΟΜΕΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ

 ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΑΙΟΤ

 ΣΟΜΕΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ
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H χολι Δοκίμων θμαιοφόρων Λιμενικοφ ϊματοσ – Ελλθνικισ
Ακτοφυλακισ (.Δ..Λ.. – ΕΛ. ΑΚΣ.)

Μζροσ τθσ εκπαίδευςθσ πραγματοποιείται ςε Τπθρεςίεσ και πλοία – ςκάφθ του Λ.. –

ΕΛ.ΑΚΣ, ςε πολεμικά ι εμπορικά πλοία κακϊσ και ςε άλλεσ Τπθρεςίεσ

Σο πρόγραμμα ςπουδϊν κακ’ ζτοσ, περιλαμβάνει τθ Χειμερινι και τθ Θερινι

Εκπαιδευτικι Περίοδο.

Η Χειμερινι Εκπαιδευτικι Περίοδοσ ζχει ωσ αντικειμενικό ςκοπό τθν κεωρθτικι και

πρακτικι εκπαίδευςθ των Δοκίμων, μζςω τθσ παρακολοφκθςθσ μακθμάτων ςτθ

χολι.

Η Θερινι Εκπαιδευτικι Περίοδοσ ζχει ωσ αντικειμενικό ςκοπό τθν απόκτθςθ

εξειδικευμζνων επαγγελματικϊν προςόντων με ςυμμετοχι των Δοκίμων ςε

εκπαιδευτικοφσ πλόεσ και εξειδικευμζνεσ εκπαιδεφςεισ.
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Η Χειμερινι Εκπαιδευτικι Περίοδοσ αρχίηει το μινα επτζμβριο και λιγει το

μινα Ιοφνιο.

Περιλαμβάνει κεωρθτικι εκπαίδευςθ (δφο ακαδθμαϊκά εξάμθνα Αϋ και Βϋ) και

πρακτικι εκπαίδευςθ (ειδικι αςτυνομικι εκπαίδευςθ, τουλάχιςτον 04

εκπαιδευτικοί πλόεσ μζγιςτθσ διάρκειασ 05 θμερϊν ζκαςτοσ, επιμορφωτικζσ

επιςκζψεισ).
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Η Θερινι Εκπαιδευτικι Περίοδοσ αρχίηει το μινα Ιοφλιο και λιγει το μινα

Αφγουςτο .

Η εκπαίδευςθ των Δοκίμων κατά τθ Θερινι Εκπαιδευτικι Περίοδο περιλαμβάνει :

- Εκπαίδευςθ ςτθ χολι ωςτικϊν και Πυροςβεςτικϊν Μζςων Αςπροπφργου.

- Εκπαίδευςθ ςε Λιμενικζσ Αρχζσ ,Τπθρεςίεσ Τ.ΝΑ.Ν.Π. και πλοία –ςκάφθ του Λ..

-εμινάρια – διαλζξεισ.

- το 3ο ζτοσ πουδϊν, Θερινό Εκπαιδευτικό Πλου ςε εμπορικό πλοίο, ι/και ςε
πλοίο –ςκάφοσ του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. ι/και πολεμικό πλοίο.
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Θερινόσ Εκπαιδευτικόσ Πλου

Ο Θ.Ε.Π. διαρκεί τουλάχιςτον είκοςι (20) θμζρεσ και περιλαμβάνει:

α. Θεωρθτικι και πρακτικι εκπαίδευςθ εν πλω (Ναυτιλία - Ναυτικοί

Τπολογιςμοί, Ναυτικι Σζχνθ, Επικεϊρθςθ & Σεχνολογία Εμπορικοφ

Πλοίου,Κανονιςμοί Ναυτικισ Εργαςίασ).

β. Εκπαίδευςθ κατά τθν εκτζλεςθ φυλακϊν εν πλω.

γ. Εκτζλεςθ γενικϊν γυμναςίων εν όρμω και εν πλω.

δ. Ενθμερωτικζσ επιςκζψεισ ςχετικζσ με τθν τεχνικι υποδομι, λειτουργία και

οργάνωςθ εγκαταςτάςεων λιμζνων.
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Αναλυτικά τα κζματα που αφοροφν το πρόγραμμα πουδϊν, τθ διάρκεια

φοίτθςθσ κακϊσ και κάκε άλλθ πλθροφορία αναφορικά με τθν εκπαίδευςθ

των ςτελεχϊν ςτθ χολι Δοκίμων θμαιοφόρων Λιμενικοφ ϊματοσ –

Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ περιγράφονται ςτον οικείο Κανονιςμό Εκπαίδευςθσ,

ιτοι τον Κανονιςμό Εκπαίδευςθσ Δοκίμων θμαιοφόρων Λιμενικοφ

ϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ, ο οποίοσ ζχει δθμοςιευκεί ςτθν

Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ 2961/18-07-2019, Σεφχοσ Βϋ) (ΑΔΑ:

6ΧΙ04653ΠΩ-Ρ7Ψ), τροποποιικθκε τθν 28-09-2020 (ΦΕΚ 4156/28-09-2020,

Σεφχοσ Βϋ) (ΑΔΑ: 6Ρ4Ψ4653ΠΩ-ΧΤΨ) και ζχει αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του

Αρχθγείου Λ.. – ΕΛ.ΑΚΣ. (www.hcg.gr) ςτο πεδίο «χολζσ Σριτοβάκμιασ

Εκπαίδευςθσ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.», από όπου μποροφν να ενθμερϊνονται οι

ενδιαφερόμενοι. 19
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H χολι Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

Εδρεφει ςτον Πειραιά , θ φοίτθςθ διαρκεί δυόμιςθ (2,5) ζτθ και ο αρικμόσ

ειςακτζων ςτθν εν λόγω χολι κακορίηεται κατ’ ζτοσ, αφοφ λθφκοφν υπόψθ

τόςο οι κενζσ οργανικζσ κζςεισ, ςε ςυνδυαςμό με τισ υφιςτάμενεσ ανάγκεσ του

Λιμενικοφ ϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ.

Οι Δόκιμοι, το 2ο ζτοσ, χωρίηονται ςτισ ειδικότθτεσ «Μθχανοδθγϊν ΠΛ»,

«Αρμενιςτϊν ΠΛ» και «Ηλεκτρολόγων - Ηλεκτρονικϊν».

Κατά τθ διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ οι δόκιμοι διαμζνουν και ςιτίηονται εντόσ

τθσ χολισ.
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H χολι Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

Μζροσ τθσ εκπαίδευςθσ πραγματοποιείται ςε Τπθρεςίεσ και πλοία – ςκάφθ του
Λ.. –ΕΛ.ΑΚΣ, ςε πολεμικά ι εμπορικά πλοία κακϊσ και ςε άλλεσ Τπθρεςίεσ.

Η εκπαίδευςθ οργανϊνεται ςε πζντε (05) Ακαδθμαϊκά Εξάμθνα, τρία (03)

χειμερινά και δφο (02) εαρινά. Ζκαςτο χειμερινό εξάμθνο αρχίηει το

επτεμβρίου κάκε θμερολογιακοφ ζτουσ και λιγει τθν θμζρα περάτωςθσ των

εξετάςεων. Ζκαςτο εαρινό εξάμθνο αρχίηει μετά τθν περάτωςθ των εξετάςεων

του χειμερινοφ εξαμινου και λιγει τθν θμζρα περάτωςθσ των εξετάςεϊν του.

Σο πρόγραμμα ςπουδϊν για κακζνα από τα δφο (02) πρϊτα ζτθ

περιλαμβάνει τθν Αϋ και Βϋ Εκπαιδευτικι Περίοδο.
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H χολι Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

Η Α' εκπαιδευτικι περίοδοσ ζχει ωσ αντικειμενικό ςκοπό τθν κεωρθτικι και

πρακτικι εκπαίδευςθ των Δοκίμων, μζςω τθσ παρακολοφκθςθσ μακθμάτων ςτθ

χολι και τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςε εκπαιδευτικοφσ πλόεσ και δράςεισ που

αφοροφν ςτο εκπαιδευτικό αντικείμενο.

Η Β’ εκπαιδευτικι περίοδοσ ζχει ωσ αντικειμενικό ςκοπό τθν απόκτθςθ

επαγγελματικϊν προςόντων με ςυμμετοχι των Δοκίμων ςε εξειδικευμζνεσ

εκπαιδεφςεισ. (χολι ωςτικϊν και Πυροςβεςτικϊν Μζςων Αςπροπφργου,

Λιμενικζσ Αρχζσ και Τπθρεςίεσ του Τ.ΝΑ.Ν.Π. και πλοία –ςκάφθ του Λ..,

εμινάρια – διαλζξεισ)

το Ε’ εξάμθνο πραγματοποιείται πρακτικι εκπαίδευςθ ςε πλοία/ςκάφθ του

Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ. 22
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 Είδθ Εκπαίδευςθσ – Αγωγι

τθ χολι Δοκίμων Λ/Φ παρζχεται ακαδθμαϊκι, λιμενικι, ναυτικι και

ναυτιλιακι εκπαίδευςθ. Επιπλζον, παρζχεται πρακτικι εκπαίδευςθ,

προςαρμοςμζνθ ςτισ απαιτιςεισ του Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ., ενϊ καλλιεργείται θ

ςτρατιωτικι και αςτυνομικι αγωγι, ωσ απαραίτθτο ςτοιχείο τθσ ιδιότθτασ

των ςτελεχϊν Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.

sep4u.gr



Σομείσ Ακαδθμαϊκισ εκπαίδευςθσ
τθ χολι Δοκίμων Λιμενοφυλάκων λειτουργοφν οι ακόλουκοι τομείσ

Ακαδθμαϊκισ εκπαίδευςθσ:

ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 ΣΟΜΕΑ ΝΑΤΠΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

 ΣΟΜΕΑ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΤΣΩΝ

 ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΟΣΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ

 ΣΟΜΕΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

ΣΟΜΕΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ

 ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΑΙΟΤ

 ΣΟΜΕΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ
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Αναλυτικά τα κζματα που αφοροφν το πρόγραμμα πουδϊν, τθ διάρκεια

φοίτθςθσ κακϊσ και κάκε άλλθ πλθροφορία αναφορικά με τθν εκπαίδευςθ των

ςτελεχϊν ςτθ χολι Δοκίμων Λιμενοφυλάκων περιγράφονται αναλυτικά ςτον

οικείο Κανονιςμό Εκπαίδευςθσ, ιτοι τον Κανονιςμό Εκπαίδευςθσ Δοκίμων

Λιμενοφυλάκων, ο οποίοσ ζχει δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ

(ΦΕΚ 1717/16-05-2019, Σεφχοσ Βϋ) και ζχει αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του

Αρχθγείου Λ.. – ΕΛ.ΑΚΣ. (www.hcg.gr) ςτο πεδίο «χολζσ Σριτοβάκμιασ

Εκπαίδευςθσ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.», κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα του προγράμματοσ

«Δι@φγεια» (http://diavgeia.gov.gr) (ΑΔΑ: 6ΛΘΞ4653ΠΩ-2Κ0), από όπου

μποροφν να ενθμερϊνονται οι ενδιαφερόμενοι.
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Ευχαριςτώ!
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