
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63735c1aeb32ff008df4cef8 στις 15/11/22 12:08

                                                                                                                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης
Τμήμα Απασχόλησης και
Επιχειρηματικότητας 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές

Συντάκτης: κ. Αλεξανδράκης Αλέξανδρος 
Τηλ.: (+30) 213 2072385
Fax:  (+30) 210 2415386
e.mail:alexandrakis2006@yahoo.com

      

   Προς:

Βαθμό προτεραιότητας: « ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ»
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: 
«ΕΝΑ ΕΤΟΣ»

Αποδέκτες προς Ενέργεια:    
      1)  Διεύθυνση Τοπικής Οικ. Ανάπτυξης

  

Αποδέκτες προς Κοινοποίηση:
1) κ.  Δήμαρχο Αχαρνών
2) κ . Αραμπαντζή  Ευάγγελο    Αντιδήμαρχο

 Τοπικής Οικ. Ανάπτυξης  

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού από το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή 
συνολικά εκατό (100) αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής 
(ανδρών-γυναικών), ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού προερχόμενων από ιδιώτες .

   Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι το Λιμενικό Σώμα 
– Ελληνική Ακτοφυλακή με το ΦΕΚ ΑΣΕΠ 70/10-11-2022 προκηρύσσει διαγωνισμό για 
την απευθείας κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή συνολικά εκατό (100) 
Αξιωματικών Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών – γυναικών) ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού, 
προερχόμενων από ιδιώτες 

   Η κατανομή και πλήρωση των παραπάνω θέσεων θα γίνει ως ακολούθως: 

α. Ειδικότητα Κυβερνήτη 

Σαράντα (40) θέσεις, από πτυχιούχους Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)/ 
Πλοιάρχων της ημεδαπής, με θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά την 
απόκτηση διπλώματος Γ΄ τάξης του Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Ν.), ως Αξιωματικοί Ε.Ν. Αν 
οι εν λόγω υποψήφιοι δεν επαρκούν για την κάλυψη των προκηρυχθεισών στην εν λόγω 
ειδικότητα θέσεων, οι θέσεις καλύπτονται από υποψηφίους, πτυχιούχους Πλοίαρχους 
Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) της αλλοδαπής και με τις αντίστοιχες 
προϋποθέσεις. 

β. Ειδικότητα Μηχανικού 

Εξήντα (60) θέσεις, από πτυχιούχους Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)/ 
Μηχανικών της ημεδαπής, με θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά την 
απόκτηση διπλώματος Γ΄ τάξης του Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Ν.), ως Αξιωματικοί Ε.Ν. Αν 
οι εν λόγω υποψήφιοι δεν επαρκούν για την κάλυψη των προκηρυχθεισών στην εν λόγω 
ειδικότητα θέσεων, οι θέσεις καλύπτονται από υποψηφίους, πτυχιούχους Μηχανικούς 
Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) της αλλοδαπής και με τις αντίστοιχες 
προϋποθέσεις. 

Σε περίπτωση που οι καθορισθείσες θέσεις σε μία από τις ως άνω ειδικότητες δεν 
καλυφθούν, ούτε από πτυχιούχους Α.Ε.Ν. της ημεδαπής, ούτε της αλλοδαπής, λόγω μη 
προσέλευσης ή αποτυχίας των υποψηφίων, τότε συμπληρώνονται από υποψηφίους της 
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άλλης ειδικότητας, κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης και λαμβάνοντας υπόψη την 
καθορισθείσα στην προηγούμενη παράγραφο σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων. 

   Όσοι/ες έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και επιθυμούν να πάρουν μέρος στο 
διαγωνισμό απευθείας κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Κυβερνήτη ή 
Μηχανικού, ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ και ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ , Αίτηση – Υπεύθυνη 
Δήλωση στην εφαρμογή https://portal.hcg.gr/stratol που θα λειτουργήσει ειδικά για το 
διαγωνισμό, τις ημερομηνίες από 21/11/2022 ημέρα Δευτέρα, έως και 21/12/2022 ημέρα 
Τετάρτη . 

   Μετά την 21/12/2022, η εφαρμογή απενεργοποιείται και ως εκ τούτου, δεν γίνονται 
δεκτές αιτήσεις συμμετοχής. 

   Η είσοδος των υποψηφίων στην εφαρμογή γίνεται με τους προσωπικούς τους 
Κωδικούς TAXISnet. 

                                                                             Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                                                                                                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ
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