
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ                                                                                                  ΡΕΙΑΙΑΣ, 18-06-2019 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ –ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 

ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΗΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.                                               

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΥΡΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΧΟΛΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.   

ΔΕΚΤΟΥΣ ΓΙΑ ΡΟΚΑΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2019 

 
1. τον αναρτθμζνο Ρίνακα Δεκτϊν Υποψθφίων για ςυμμετοχι ςτισ Ρροκαταρκτικζσ Εξετάςεισ 

(ΠΚΕ), δίπλα από το όνομα κάκε υποψθφίου/ασ αναγράφεται θ Ομάδα (101 ζωσ και 1202) ςτθν 

οποία ανικει. Για κάκε Ομάδα οι ΠΚΕ κα διαρκζςουν τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ. 

 
2. Οι υποψιφιοι/εσ οφείλουν να προςζλκουν ςτθν οριςκείςα για τθν Ομάδα τουσ, θμερομθνία και 

ϊρα, ςτθν τοποκεςία που αναγράφεται ςτο αναρτθμζνο «Πρόγραμμα Προκαταρκτικϊν 

Εξετάςεων Τποψθφίων χολϊν Δοκίμων θμαιοφόρων Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. & Λιμενοφυλάκων ζτουσ 

2019», φζροντασ κακθμερινά μαηί τουσ : 

 Σο Δελτίο αςτυνομικισ τουσ ταυτότθτασ 

 Σο Δελτίο ταυτότθτασ υποψθφίου /ασ του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

 Αντίγραφο τθσ Αίτθςθσ – Τπεφκυνθσ Διλωςισ ςυμμετοχισ τουσ ςτο διαγωνιςμό για 

ειςαγωγι ςτισ χολζσ Δοκίμων θμαιοφόρων Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων. 

 
3. Κατά τθν 1θ θμζρα των Υγειονομικϊν εξετάςεων οι υποψιφιοι/εσ κα πρζπει επιπροςκζτωσ να 

ζχουν μαηί τουσ: 

Α) Πλεσ τισ απαιτοφμενεσ Εργαςτθριακζσ Εξετάςεισ – Γνωματεφςεισ, οι οποίεσ διενεργοφνται με 

μζριμνα του/τθσ ίδιου/ασ του/τθσ υποψιφιου/ασ, επιςυναπτόμενεσ ςτο ςυνθμμζνο ςτθν οικεία 

Ρροκιρυξθ «Δελτίο Υγειονομικισ Εξζταςθσ Υποψθφίου/ασ» (Έντυπο -1-), το οποίο και κα πρζπει 

να είναι ΤΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ, ΤΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ και ΦΡΑΓΙΜΕΝΟ από τον κατά περίπτωςθ 

αρμόδιο ιατρό. 

Β) Σα διορκωτικά γυαλιά οράςεϊσ τουσ (εφόςον φζρουν) και να μθν φοράνε φακοφσ επαφισ. 

 
4. τισ Ακλθτικζσ Δοκιμαςίεσ οι υποψιφιοι/εσ να φζρουν ακλθτικι περιβολι (ακλθτικά ροφχα και 

παποφτςια), και να ζχουν μαηί τουσ τα απαραίτθτα είδθ για το αγϊνιςμα τθσ κολφμβθςθσ (μαγιό, 

ςκοφφο, ςαγιονάρεσ και πετςζτα). 
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5. Για τισ Ψυχομετρικζσ Εξετάςεισ, οι υποψιφιοι/εσ να είναι εφοδιαςμζνοι με γραφικά είδθ 

(μολφβι, μπλε ςτυλό, γομολάςτιχα, ξφςτρα).   

 
6. Οι υποψιφιοι/εσ που δεν κρίνονται ικανοί/εσ ςε κάποια από τισ ΠΚΕ, δεν ςυνεχίηουν τθν εξζταςι 

τουσ ςτισ υπόλοιπεσ. Σα αποτελζςματα ανά διαδικαςία ανακοινϊνονται με τοιχοκόλλθςθ 

ςχετικοφ πίνακα ςτο κτίριο του Αρχθγείου Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. (Ακτι Βαςιλειάδθ, Πφλεσ Ε1- Ε2, Πειραιάσ). 

Στθν ιςτοςελίδα του Αρχθγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) ανακοινϊνονται τα ονόματα όςων 

κρίνονται ικανοί ανά διαδικαςία και καλοφνται να ςυμμετάςχουν ςτθν επόμενθ διαδικαςία.  

 
7. Οι υποψιφιοι/εσ να ελζγξουν τα ςτοιχεία τουσ όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτον Πίνακα Δεκτϊν 

Τποψθφίων για ςυμμετοχι ςτισ ΠΚΕ του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. Για οποιαδιποτε πλθροφορία ι διευκρίνιςθ 

μποροφν να επικοινωνοφν με τθν Τπθρεςία μασ ςτα τθλζφωνα 2131371546 ι 2131371566, κατά 

τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. 

 
8. Βεβαιϊςεισ Ικανότθτασ υποψθφίων που υπεβλικθςαν ςε ΠΚΕ Ανωτάτων τρατιωτικϊν 

Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων ι  Ανωτζρων τρατιωτικϊν χολϊν  Τπαξιωματικϊν (ΑΕΙ-ΑΤ), κα 

πρζπει να προςκομίηονται με μζριμνα του/τθσ υποψθφίου/ασ ςτθν Επιτροπι Παραλαβισ 

Δικαιολογθτικϊν και Κατάταξθσ τθσ § 2 Κεφάλαιο Δϋ τθσ οικείασ Προκιρυξθσ, κατά τισ εργάςιμεσ 

θμζρεσ και από ϊρα 08:00 ζωσ και 16:00, ςτο Γραφείο 243, ςτο Αρχθγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ακτι 

Βαςιλειάδθ, Πφλεσ Ε1-Ε2, Πειραιάσ). Για οποιαδιποτε ςχετικι πλθροφορία ι ςυνεννόθςθ, οι 

υποψιφιοι μποροφν να επικοινωνοφν με τθν Επιτροπι ςτα τηλέφωνα 2131374631 και 

2131371071.  

Η Βεβαίωςθ Ικανότθτασ μπορεί να προςκομίηεται και από άλλο πρόςωπο εκτόσ του/τθσ 

υποψθφίου/ασ, επιςυνάπτοντασ ςχετικι εξουςιοδότθςθ με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ 

υπογραφισ.  

ε περίπτωςθ που οι ΠΚΕ των τρατιωτικϊν χολϊν διενεργοφνται ςε μεταγενζςτερο χρόνο, θ 

Βεβαίωςθ Ικανότθτασ προςκομίηεται το αργότερο μζχρι τθν μεκεπόμενθ τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ 

διαδικαςίασ ςτθν Στρατιωτικι Σχολι (Εξεταςτικό Κζντρο), προκειμζνου ο/θ υποψιφιοσ/α να 

κεωρθκεί ΙΚΑΝΟ/Η και για τισ παραγωγικζσ χολζσ του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. 

Ωςτόςο, υπογραμμίηεται ότι, υποψιφιοι/εσ που κρίκθκαν ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ/Ε  για τισ χολζσ του Λ..-

ΕΛ.ΑΚΣ. από τισ αρμόδιεσ Επιτροπζσ των ΠΚΕ του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ., δεν μποροφν να προςκομίςουν 

βεβαίωςθ τρατιωτικισ χολισ. 

 

 

http://www.hcg.gr/

