ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Ρειραιάσ, 14-05-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
1.
Ανακοινϊνεται ότι ο Ρίνακασ υποψθφίων του διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Αξιωματικϊν Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ ειδικότθτασ
Υγειονομικοφ (Ιατρϊν) ζτουσ 2017 (πρϊτα τα ςτοιχεία των γυναικϊν υποψθφίων), οι οποίοι παρουςιάςκθκαν και υψομετρικθκαν ενϊπιον τθσ αρμόδιασ
Επιτροπισ Τψομζτρθςθσ και διαπιςτϊκθκε ότι διακζτουν το ελάχιςτο απαιτοφμενο φψοσ ςφμφωνα με τθν οικεία Προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ, αναρτικθκε
τθν 14-05-2018, θμζρα Δευτζρα, ςτθν ιςτοςελίδα του Λιμενικοφ ϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ (www.hcg.gr), κακϊσ και ςτο κτίριο του Αρχθγείου Λ..ΕΛ.ΑΚΣ, ςτθν Ακτι Βαςιλειάδθ, Πφλεσ Ε1-Ε2.
2.
Οι υποψιφιοι που περιλαμβάνονται ςτον εν λόγω Πίνακα, ςυνεχίηουν ςτθν επόμενθ διαδικαςία των Ιατρικϊν εξετάςεων και παραπομπισ ςτθν
Α.Ν.Υ.Ε., που κα διεξαχκοφν ωσ ακολοφκωσ:
ΙΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Ημερομθνία

Ημζρα

ΤΟΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΩΑ

15-05-2018

ΣΡΙΣΗ

Σχολι Λιμενοφυλάκων
(Σζρμα Οικονόμου και Ξανκοπουλίδου,
Χατηθκυριάκειο ΠΕΙΡΑΙΑ)

08:30

ΡΑΑΡΟΜΡΗ ΣΤΗΝ Α.Ν.Υ.Ε.
Ημερομθνία

Ημζρα

ΤΟΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΩΑ

17-05-2018

ΠΕΜΠΣΗ

Ναυτικό Νοςοκομείο Ρειραιά
(Ακτι Μουτςοποφλου 66-68, ΠΕΙΡΑΙΑ)

07:30

1

3.

Οι υποψιφιοι οι οποίοι διαπιςτϊκθκε από τθν αρμόδια Επιτροπι Τψομζτρθςθσ ότι δεν διακζτουν το ελάχιςτο απαιτοφμενο φψοσ, ι που δεν

παρουςιάςκθκαν ι δεν ςυμμετείχαν ςτθ διαδικαςία τθσ υψομζτρθςθσ, ςφμφωνα με τθν οικεία Προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ, αποκλείονται του διαγωνιςμοφ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΝΤΙΡΛΟΙΑΧΟΣ Λ.Σ. ΚΑΤΕΕΛΟΣ Γερ. ΑΓΓΕΛΟΣ

ΥΡΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ:
Όλοι οι υποψιφιοι ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΑ κατά τθν παρουςίαςι τουσ για Ιατρικζσ εξετάςεισ κακϊσ και κατά τθν ενϊπιον τθσ ΑΝΤΕ παραπομπι τουσ, να ζχουν μαηί
τουσ:
(1) Πλεσ τισ ακόλουκεσ εργαςτθριακζσ εξετάςεισ νόμιμα επικυρωμζνεσ (φωτογραφία υποψθφίου – θμερομθνία – ςφραγίδα ιατροφ).:
α. Γενικι αίματοσ, ουρία, ςάκχαρο, κρεατινίνθ, τρανςαμινάςεσ, γενικι οφρων και ανοςολογικζσ εξετάςεισ (Σεςτ HIV, τεςτ HbsAg, τεςτ HCV) με
γνωμάτευςθ ιατροφ.
β. Ακτινογραφία κϊρακα FACE με γνωμάτευςθ ιατροφ.
γ. Ηλεκτροκαρδιογράφθμα με γνωμάτευςθ ιατροφ.
(2) Τα γυαλιά οράςεϊσ τουσ (εφόςον φζρουν).
(3) α. Σο Δελτίο Ταυτότθτάσ τουσ και β. Σο Δελτίο Συμμετοχισ τουσ.
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