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Γενικά
Εισαγωγή
Το Πληροφοριακό Σύστημα Διενέργειας Εξετάσεων Υποψηφίων Ναυαγοσωστών (ΠΣΔΕΥΝ) χρησιμοποιείται, παράλληλα με το e-ΔΛΑ, για την πλήρη
μηχανογράφηση της διαδικασίας εξετάσεων ναυαγοσωστών.
Το Πληροφοριακό Σύστημα αποτελεί ουσιαστικά υποσύστημα του eΔΛΑ. Το e-ΔΛΑ χρησιμοποιείται για την καταχώρηση των αιτήσεων από
τους πολίτες και τη διαδικασία ολοκλήρωσης των αιτήσεων από τις Λιμενικές Αρχές. Το ΠΣΔΕΥΝ χρησιμοποιείται για την καταχώρηση των ημερομηνιών εξετάσεων και τα μέλη των επιτροπών εξετάσεων, την έναρξη της
γραπτής (θεωρητικής) εξέτασης on-line από τον πρόεδρο της επιτροπής εξετάσεων καθώς και τη δήλωση των αποτελεσμάτων, και τη συμμετοχή στις
εξετάσεις από τους υποψηφίους.

Χρήστες συστήματος
Το σύστημα χρησιμοποιούν τα εξής είδη χρηστών:
• Χρήστες ΠΕΔΙΛΣ: Οι χρήστες των ΠΕΔΙΛΣ δηλώνουν τις ημερομηνίες
εξετάσεων για τις Λ. Αρχές υπαγωγής τους. Επιπλέον για κάθε ημερομηνία εξέτασης δηλώνουν τα μέλη της επιτροπής εξέτασης.
• Πολίτες - υποψήφιοι ναυαγοσώστες: Οι υποψήφιοι ναυαγοσώστες υποβάλλουν αίτηση το e-ΔΛΑ όπου και δηλώνουν τη Λ. Αρχή και ημερομηνία εξέτασης που θέλουν να συμμετέχουν. Επιπλέον συμμετέχουν
on-line στις εξετάσεις μέσω του ΠΣΔΕΥΝ.
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• Χρήστες Λιμενικών Αρχών: Οι χρήστες Λιμενικών Αρχών ελέγχουν τις
αιτήσεις των πολιτών μέσω του e-ΔΛΑ και προχωρούν την κατάσταση
των αιτήσεων στο κατάλληλο στάδιο.
• Πολίτες - πρόεδροι επιτροπών εξετάσεων: Οι πρόεδροι των επιτροπών
εξετάσεων συνδέονται στο ΠΣΔΕΥΝ και έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν έναρξη της θεωρητικής (γραπτής) εξέτασης καθώς και,
μετά τη λήξη της, να δηλώσουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων και
να υποβάλουν τον πίνακα βαθμολογίας και το πρακτικό.

Δήλωση ημερομηνιών εξετάσεων
Οι διαχειριστές του συστήματος (ΔΛΑ) μπορούν κατά βούληση να ορίζουν χρονικές περιόδους στις οποίες θα επιτρέπεται η δήλωση ημερομηνιών
εξετάσεων από τους χρήστες ΠΕΔΙΛΣ. Η διάρκεια κάθε περιόδου είναι μέχρι
πέντε (05) ημέρες. Η ημερομηνίες που θα ορίζονται πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (05) ημέρες μετά το πέρας της λήξης της περιόδου επεξεργασίας
και μέχρι ένα (01) έτος μετά.
Οι χρήστες ΠΕΔΙΛΣ παράλληλα με τη δήλωση των ημερομηνιών εξετάσεων θα πρέπει να ορίσουν τα μέλη επιτροπής εξέτασης για κάθε εξέταση.
Τα στοιχεία των πολιτών που θα αποτελούν τα μέλη της επιτροπής και
ιδιαίτερα του προέδρου οποίος θα έχει επιπλέον δικαιώματα στο ΠΣΔΕΥΝ
για τη συγκεκριμένη εξέταση πρέπει να δηλωθούν με ιδιαίτερη προσοχή.
Η ταυτοποίηση του προέδρου γίνεται με βάση το ΑΦΜ που δηλώνουν οι
ΠΕΔΙΛΣ σε αυτό το σημείο αφού ο πρόεδρος συνδεθεί μέσω των κωδικών
TaxisNET.

Διαδικασία αίτησης
Οι υποψήφιοι πολίτες καταχωρούν αίτηση για συμμετοχή σε εξετάσεις
ναυαγοσωστών μέσω του e-ΔΛΑ. Οι αιτήσεις αυτές είναι διαφόρων τύπων
πχ αρχική αίτηση, αίτηση για επανεξέταση, για ανανέωση κοκ. Όλες οι αιτήσεις πρέπει να συμμετέχουν σε κάποια εξέταση την οποία ο πολίτης έχει
τη δυνατότητα να επιλέξει κατά την οριστική υποβολή της αίτησης στη Λιμενική Αρχή. Επιτρέπεται η επιλογή ημερομηνίας η οποία πρέπει να είναι
τουλάχιστον πέντε (05) ημέρες αργότερα από την ημερομηνία υποβολής
της αίτησης.
Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών της αίτησης από το
Λιμεναρχείο η κατάσταση της αίτηση θα πρέπει να αλλάξει σε «ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ» ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή του υποψηφίου στις εξετάσεις
καθώς και η πραγματοποίηση των εξετάσεων. Για την περίπτωση που η αίτηση αφορά επανεξέταση ή ανανέωση πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία
της αρχικής αίτησης μέσω του e-ΔΛΑ μέσω της κατάλληλης επιλογής ειδάλλως δε θα είναι δυνατή η αλλαγή κατάστασης σε «ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ». Οι
χρήστες των Λιμενικών Αρχών πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με το
συγκεκριμένο σημείο και να μην μένουν οι αιτήσεις σε εκκρεμότητα έτσι
ώστε να μη καθυστερήσει η πραγματοποίηση των εξετάσεων.
Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων από τον πρόεδρο της επιτροπής
εξετάσεων οι αιτήσεις που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη εξέταση θα επι-
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τρέψουν όλες σε κατάσταση «ΥΠΟΒΟΛΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΥ». Ο χρήστης της
Λιμενικής Αρχής θα πρέπει να προχωρήσει κατάλληλα κάθε αίτηση ανάλογα με το αποτέλεσμα της και συγκεκριμένα σε διαδικασία «ΕΙΣΦΟΡΩΝ»
για τις αιτήσεις που πέτυχαν στις εξετάσεις και σε «ΑΠΟΡΡΙΨΗ» για τις
αιτήσεις που απέτυχαν. Το αποτέλεσμα των εξετάσεων θα είναι διαθέσιμο
μέσω του ΠΣΔΕΥΝ ενώ θα φαίνεται και στα στοιχεία της αίτησης μέσω
e-ΔΛΑ.

Διαδικασία εξετάσεων
Ο πρόεδρος της επιτροπής εξετάσεων συνδέεται μέσω των κωδικών
TaxisNet και με βάση το ΑΦΜ του έχει πρόσβαση στις εξετάσεις τις οποίες
έχει δηλωθεί ως πρόεδρος. Επιλέγει κάθε φορά την τρέχουσα εξέταση
και αν δεν υπάρχουν εκκρεμότητες έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει τη
διαδικασία των γραπτών εξετάσεων. Οι εκκρεμότητες που μπορεί υπάρχουν
για κάθε ημερομηνία εξέτασης είναι: * να μην έχουν δηλωθεί τα μέλη της
επιτροπής εξετάσεων (πρέπει να δηλωθούν από την ΠΕΔΙΛΣ) * να υπάρχουν
αιτήσεις που συμμετέχουν στην εξέταση και να μην είναι σε κατάσταση
«ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ». Πρέπει υποχρεωτικά όλες οι αιτήσεις να είναι σε
κατάσταση «ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ» (ή «ΑΚΥΡΩΣΗ» οπότε δε θα ληφθούν
υπόψη) για να ξεκινήσει η εξέταση (πρέπει οι χρήστες της Λιμενικής Αρχής
να προχωρήσουν όλες τις αιτήσεις σε κατάσταση «ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ»
ειδάλλως οι εξετάσεις δε θα ξεκινήσουν) * η τρέχουσα ημερομηνία πρέπει
υποχρεωτικά να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας έναρξης των εξετάσεων. Οι εξετάσεις επιτρέπεται να ξεκινήσουν από την ημερομηνία έναρξης
των εξετάσεων και μετά
Αν ικανοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις ο πρόεδρος της επιτροπής εξετάσεων έχει τη δυνατότητα να εκκινήσει τη διαδικασία των εξετάσεων. Για
κάθε εξέταση και πριν την έναρξη της πρέπει να επιλέξει ποιοι υποψήφιοι
συμμετέχουν στη θεωρητική εξέταση. Τα θέματα των εξετάσεων θα δημιουργηθούν μόνον για όσους συμμετέχουν στην εξέταση. Οι υποψήφιοι με αίτηση
για επανεξέταση (εφόσον έχουν περάσει τα θεωρητικά σε προηγούμενη εξέταση) ή ανανέωση άδειας δε συμμετέχουν στις θεωρητικές εξετάσεις.
Στη συνέχεια και για 60 λεπτά της ώρας οι υποψήφιοι που έχουν επιλεγεί θα μπορούν να συνδεθούν στο ΠΣΔΕΥΝ και να απαντήσουν on-line
στα θέματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Στο συγκεκριμένο σημείο πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι: * Χρησιμοποιείται κάποιου είδους «Kiosk mode»
στους υπολογιστές που χρησιμοποιούνται. Αυτό σημαίνει ότι οι υποψήφιοι
μπορούν να επισκευθούν μόνον το site των εξετάσεων από το φυλλομετρητή
τους και όχι οποιοδήποτε site στο internet (στο οποίο πχ θα μπορούσαν
να αναζητήσουν τις απαντήσεις στα θεωρητικά θέματα). Πρέπει λοιπόν οι
υπολογιστές μέσω των οποίων πραγματοποιούνται οι εξετάσεις να έχουν
κλειδωθεί κατάλληλα και οι βαθμοφόροι που θα είναι παρόντες στην εξέταση να επιβεβαιώσουν ότι χρησιμοποιείται αυτό το κλείδωμα. * Οι υποψήφιοι που είναι παρόντες στη θεωρητική εξέτασή συνδέονται με τους κωδικούς TaxisNet στο σύστημα. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος δεν
έχει κωδικούς TaxisNet και δε μπορεί να συνδεθεί η αίτηση του πρέπει να
απορριφθεί. Επιπλέον πρέπει να επιβεβαιωθεί από τους βαθμοφόρους ότι
οι υποψήφιοι παραμένουν συνδεδεμένοι στο σύστημα καθ’ όλη τη διάρκεια
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της εξέτασης. Το συγκεκριμένο σημείο είναι σημαντικό διότι με τον τρόπο
που έχει φτιαχτεί το σύστημα επιτρέπεται η σύνδεση κάθε χρήστη μόνον
μια φορά στο σύστημα. Αν όμως ο χρήστης που είναι παρόν στις εξετάσεις
αποσυνδεθεί μπορεί κάποιος άλλος χρήστης (που χρησιμοποιεί τους κωδικούς του) να συνδεθεί απομακρυσμένα και να απαντήσει αντί αυτού στις
εξετάσεις.
Δε μπορεί να πραγματοποιηθεί κάποια άλλη ενέργεια μέχρι τη λήξη των
θεωρητικών εξετάσεων. Μετά το πέρας των 60 λεπτών αυτόματα εμφανίζονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων στους συμμετέχοντες και οι ορθές
απαντήσεις σε κάθε ερώτηση.
Η επιτροπή στη συνέχεια πραγματοποιεί εξωσυστημικά τις πρακτικές
εξετάσεις και τις αθλητικές δοκιμασίες. Αφού ολοκληρωθούν οι εξέτασεις ο
πρόεδρος της επιτροπής πρέπει από ειδική φόρμα του ΠΣΔΕΥΝ να δηλώσει τα στοιχεία - αποτελέσματα των εξετάσεων. Συγκεκριμένα πρέπει να
συμπληρωθούν ορισμένα στοιχεία που αφορούν το πρακτικό ώστε να δημιουργηθεί αυτόματα καθώς και τα αποτελέσματα για κάθε αίτηση. Για τις
αιτήσεις προς ανανέωση άδειας επιτρέπεται η δήλωση μόνον του αποτελέσματος στις αθλητικές δοκιμασίες. Για τις αιτήσεις από επανεξέταση που
έχουν ήδη περάσει τις θεωρητικές εξετάσεις επιτρέπεται η δήλωση μόνον
των πρακτικών εξετάσεων και των αθλητικών δοκιμασιών.
Αφού ολοκληρωθεί η συμπλήρωση της φόρμας ο πρόεδρος της επιτροπής
έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει αυτόματα τα PDF με το αποτελέσματα
των εξετάσεων καθώς και το πρακτικό της εξέτασης. Αυτά τα αρχεία πρέπει να υπογραφούν ψηφιακά από τα μέλη της επιτροπής και να υποβληθούν
ξανά στο σύστημα. Δεν επιτρέπεται η υποβολή των αρχείων στο σύστημα αν
δεν έχουν τον κατάλληλο αριθμό ψηφιακών υπογραφών. Αφού ολοκληρωθεί
και η υποβολή των ψηφιακά υπογεγραμμένων αρχείων στο σύστημα και ο
πρόεδρος της επιτροπής των εξετάσεων επιβεβαιώσει ότι όλα τα στοιχεία
είναι ορθά, έχει τη δυνατότητα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας των εξετάσεων ώστε να προχωρήσουν οι αιτήσεις σε κατάσταση ΥΠΟΒΟΛΗΣ και να
είναι δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας από τις Λιμενικές Αρχές με τη
δημιουργία των βεβαιώσεων.
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