
                                                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Λά� γος, 02 Αυγου� στου 2021
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ &                                                          Αρί�θ. Πρωτ.:2131.5/1209/2021
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ –                                                                                            
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ                                            ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ.

     ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΥΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗ

                                                                                                                                                           

ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα:  «Συγκρότηση  επιτροπής  –  Καθορισμός  ημερομηνιών  διενέργειας  εξετάσεων

υποψηφίων χειριστών ταχυπλόου σκάφους για τη χειμερινή περίοδο 
                 (από 01/10/2021 έως 31/3/2021) »

        Σχετ.: ά) Οί δίάτά� ξείς του Γενίκου�  Κάνονίσμου�  Λίμε�νά άρί�θ. 50 (ΦΕΚ 1151Β’/13-05-2015) ο� πως ε�χεί
τροποποίηθεί� κάί ίσχυ� εί.

                      β) Η Αρί�θ. Πρωτ.: 2131.5/24001/28.09.2015 Εγκυ� κλίος Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Λ.Α. Α’ 
                            (ΑΔΑ: 7704465ΦΘΘ-8ΩΛ).                     

 Ο  Λίμενά� ρχης Πο� ρτο Λά� γους, ε�χοντάς υπο� ψη τά άνωτε�ρω σχετίκά� :
                                                                              Ο Ρ Ι Ζ Ω
         1.- Επίτροπη�  δίενε�ργείάς εξετά� σεων υποψηφί�ων χείρίστω� ν τάχυπλο� ων σκάφω� ν που θά
δίενεργου� ντάί  στο  Λίμενάρχεί�ο  Πο� ρτο  Λά� γους,   συ� μφωνά  με  τίς  άνωτε�ρω  σχετίκε�ς,  κάτά�  τίς
ημερομηνί�ες  που  ορί�ζοντάί  στο  συνημμε�νο  πί�νάκά,  άποτελου� μενη  άπο�  τρείς  εκ  των  κά� τωθί
βάθμοφο� ρων της υπηρεσί�άς μάς:
                Υποπλοί�άρχος Λ.Σ. ΜΑΡΑΒΕΛΗ Ιωά� ννά (ΑΜ:3488)
                 Ανθυποπλοί�άρχος Λ.Σ. ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ Κωνστάντί�νος (ΑΜ:3843)              
                 Σημάίοφο� ρος Λ.Σ. ΒΕΝΕΤΗΣ Δημοσθε�νης (ΑΜ:4040)
      Σημάίοφο� ρος Λ.Σ. ΤΡΑΚΑΛΙΑΡΟΥΔΗΣ Κωνστάντί�νος (ΑΜ:3352)
                Σημάίοφο� ρος Λ.Σ. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Ανάστά� σίος (ΑΜ:3678)
                Σημάίοφο� ρος Λ.Σ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Αθάνά� σίος (ΑΜ:3717)
                Ανθυπάσπίστη� ς Λ.Σ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Χρη� στος (ΑΜ:4720)
                Ανθυπάσπίστη� ς Λ.Σ. ΜΑΧΑΙΡΑΣ Λουκά� ς (ΑΜ:4383)
                Ανθυπάσπίστη� ς Λ.Σ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Πάυ� λος (ΑΜ:4410)
                Ανθυπάσπίστη� ς Λ.Σ. ΚΑΝΛΗΟΓΛΟΥ Ευά� γγελος (ΑΜ:4420)
                Ανθυπάσπίστη� ς Λ.Σ. ΜΟΣΧΟΣ Δημη� τρίος (ΑΜ:4537)
                Ανθυπάσπίστη� ς Λ.Σ. ΒΑΡΣΑΜΗΣ Ιωά� ννης (ΑΜ:4755)
                Ανθυπάσπίστη� ς Λ.Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνστάντί�νος (ΑΜ:5075)
                Ανθυπάσπίστη� ς Λ.Σ. ΒΑΛΑΣΙΔΗΣ Ιωά� ννης (ΑΜ:5112)
                Ανθυπάσπίστη� ς Λ.Σ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Αθάνά� σίος (ΑΜ:5134)
                Ανθυπάσπίστη� ς Λ.Σ. ΤΣΙΜΠΛΑΣ Σπυρί�δων (ΑΜ:5195)
                Αρχίκελευστη� ς Λ.Σ.  ΣΑΚΚΟΠΟΥΛΟΥ Ευφροσυ� νη (ΑΜ:5663)
                Αρχίκελευστη� ς Λ.Σ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Πολυξε�νη (ΑΜ:5744) 
                Αρχίκελευστη� ς Λ.Σ. ΠΙΣΚΙΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Κάλλίο� πη (ΑΜ:6347)
                Αρχίκελευστη� ς Λ.Σ. ΔΟΥΜΠΕΝΙΔΗΣ Δημη� τρίος (ΑΜ:6603)
                Αρχίκελευστη� ς Λ.Σ.  ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Θεμίστοκλη� ς (ΑΜ:6618)
                Αρχίκελευστη� ς Λ.Σ.  ΚΥΦΩΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΑΜ:7516)
                Κελευστη� ς Λ.Σ. ΓΟΥΝΑΡΙΔΟΥ Χρυσοβάλά� ντου (ΑΜ:8205)      

ΑΔΑ: 6Θ4Κ4653ΠΩ-Δ6Τ



 
         2.- H τρίμελη� ς επίτροπη�  εξετά� σεων, θά ορί�ζετάί άπο�  τον Λίμενά� ρχη Πο� ρτο Λά� γους η�  τον
άνάπληρωτη�  του, την ημε�ρά της εξε�τάσης. Σε κά� θε περί�πτωση, κάθη� κοντά προε�δρου της τρίμελου� ς
επίτροπη� ς, άσκεί� το άρχάίο� τερο με�λος. 

         3.- Ημερομηνί�ες δίεξάγωγη� ς εξετά� σεων γίά τη χείμερίνη�  περί�οδο 2021 (άπο�  Οκτω� βρίο 2021
ε�ως κάί Μά� ρτίο 2022) ο� πως πάράκά� τω:

ΜΗΝΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 Τετά� ρτη, 13-10-2021 10:00
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021 Τετά� ρτη, 17-11-2021 10:00

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 Τετά� ρτη, 15-12-2021 10:00
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022 Τετά� ρτη, 19-01-2022 10:00

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022 Τετά� ρτη, 16-02-2022 10:00
ΜΑΡΤΙΟΣ 2022 Τετά� ρτη, 16-03-2022 10:00

         4.- Η Θεωρητίκη�  εξε�τάση των υποψηφί�ων χείρίστω� ν τάχυπλο� ων σκάφω� ν, θά δίενεργεί�τάί στο
Λίμενίκο�  κάτά� στημά η�  ενάλλάκτίκά�  σε περί�πτωση κωλυ� μάτος, σε άί�θουσά του Δημοτίκου�  Λίμενίκου�
Τάμεί�ου Αβδη� ρων κάτο� πίν σχετίκου�  άίτη� μάτος κάί ενημε�ρωσης των υποψηφί�ων,  ενω�  η πράκτίκη�
εκπάί�δευση εντο� ς του λίμε�νά Πο� ρτο Λά� γος. Ο με�γίστος άρίθμο� ς των υποψηφί�ων που επίτρε�πετάί νά
εξετά� ζοντάί  γίά  την  άπο� κτηση  ά� δείάς  χείρίστου�  τάχυπλο� ου  σκά� φους,  ορί�ζετάί,  συ� μφωνά  με  τίς
δυνάτο� τητες της υπηρεσί�άς μάς, σε ο� χί μεγάλυ� τερο άπο�  δε�κά (10) συμμετε�χοντες.

    
        5.-  Σε περί�πτωση που γίά λο� γους άνωτε�ράς βί�άς κάτάστεί� άδυ� νάτη η δίενε�ργείά εξετά� σεων

στην προκάθορίσμε�νη, γίά το σκοπο�  άυτο�  ημερομηνί�ά, οί εξετά� σείς πράγμάτοποίου� ντάί την άμε�σως
επο� μενη εργά� σίμη ημε�ρά, κάτά�  την οποί�ά οί άνωτε�ρω λο� γοί πά� ψουν νά συντρε�χουν. Στην περί�πτωση
άυτη�  θά συμμετε�χουν μο� νο  οί  υποψη� φίοί  που θά συμμετεί�χάν  στην εξε�τάση που μάτάίω� θηκε,  οί
οποί�οί κάί θά ενημερω� νοντάί προφορίκά�  σχετίκά�  με τη νε�ά ημερομηνί�ά εξετά� σεων άπο�  την υπηρεσί�ά
μάς.

         6.- Κάτά�  τά λοίπά� , ίσχυ� ουν ο� λά τά δίάλάμβάνο� μενά στίς δίάτά� ξείς του Γ.Κ.Λ. άρί�θ. 50 (ΦΕΚ
1151 Β’/13-05-2015, ο� πως ε�χεί τροποποίηθεί� κάί ίσχυ� εί.

             7.- Η πάρου� σά νά άνάρτηθεί� στο δίάδί�κτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) κάί νά κοίνοποίηθεί� γίά εκτε�λεση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:                                                          
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
Οί άνάφερο� μενοί στο κεί�μενο βάθμοφο� ροί
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. 2η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (υ.τ.ά.).
2. Σχολη�  εκπάί�δευσης υποψηφί�ων χείρίστω� ν τ/χ

σκάφω� ν περίοχη� ς δίκάίοδοσί�άς μάς. 
3. Τοπίκά�  Μ.Μ.Ε.
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γράφεί�ο κ. Λίμενά� ρχη.
2. Γράφεί�ο κ. Υπολίμενά� ρχη.
3. ΠροίEστά� μενο Τομε�ά Λίμενίκη� ς Αστυνομί�άς.
4. Γράφεί�ο Λίμενίκη� ς Αστυνομί�άς.
5. Β.Η.Δ.

                               Ο Λιμενάρχης

 

Yποπλοίαρχος Λ.Σ. ΣΑΚΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος

   
 

ΑΔΑ: 6Θ4Κ4653ΠΩ-Δ6Τ
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