ΥΠΤΠ/Α/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ/ΔΕΚΠ Α΄

Πειραιάς, 12-8-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ ΕΤΟΥΣ 2011

Α. Καλούνται όσοι υποψήφιοι Δόκιμοι Σημαιοφόροι Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ διαπιστωθεί ότι διαθέτουν το ελάχιστο
απαιτούμενο ύψος, σύμφωνα με την Προκήρυξη του διαγωνισμού, μετά την υψομέτρησή τους που θα διενεργηθεί τη
17-8-2011 από την αρμόδια Επιτροπή Υψομέτρησης, να προσέλθουν για ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ τις
παρακάτω ημερομηνίες και ώρες, ως ακολούθως:
Ημερομηνία

Ημέρα

Ώρα

Τόπος Εξέτασης

Επώνυμο Υποψηφίων

Είδος Εξέτασης

18-8-2011

ΠΕΜΠΤΗ

(i) 08:00

Στρατιωτική Σχολή

(i) από Α έως και Λ

Ψυχοτεχνικά

(ii) 13:00

Ευελπίδω

(ii) από Μ έως και Ρ

(γραπτή & προφορική

19-8-2011

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

08:00

ν
Στρατιωτική Σχολή

δοκιμασία)
από Σ έως και Ω

Ψυχοτεχνικά

Ευελπίδω

(γραπτή & προφορική

ν

δοκιμασία)

Οι υποψήφιοι κατά την ψυχοτεχνική δοκιμασία να φέρουν μαζί τους στυλό, μαύρο μολύβι (FABER), γομολάστιχα
και ξύστρα.
Β. (i) Όσοι υποψήφιοι κριθούν ικανοί στις ψυχοτεχνικές δοκιμασίες θα υποβληθούν σε ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ στη Σχολή Λιμενοφυλάκων κατά τις ημερομηνίες από 24-8-2011 έως και 26-8-2011 (ώρα Έναρξης
08:00) και θα παραπεμφθούν στην ΑΝΥΕ στο Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά (ΝΝΠ) κατά τις ημερομηνίες 25-82011, 26-8-2011, 29-8-2011 και 30-8-2011 (ώρα Έναρξης 08:00), σύμφωνα με νεώτερη σχετική Ανακοίνωση που θα
εκδοθεί μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ.
(ii) Οι υποψήφιοι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ κατά την παρουσίαση τους για υγειονομικές εξετάσεις καθώς και για την ΑΝΥΕ,
να έχουν μαζί τους πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος από Κρατικό Νοσοκομείο με σχετική γνωμάτευση αρμόδιου
ιατρού. Στη γνωμάτευση να υπάρχει φωτογραφία του υποψηφίου σφραγισμένη από το εν λόγω Νοσοκομείο.
Οι υποψήφιοι κατά τις υγειονομικές εξετάσεις να έχουν μαζί τους τα γυαλιά οράσεώς τους, εφόσον φέρουν.
Γ. (i) Όσοι υποψήφιοι κριθούν «ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ» από την ΑΝΥΕ, θα υποβληθούν σε ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ
στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων κατά τις ημερομηνίες 31-8-2011, 1-9-2011 και 2-9-2011 (ώρα Έναρξης 08:00),
σύμφωνα με νεώτερη σχετική Ανακοίνωση που θα εκδοθεί μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ –ΑΝΥΕ.
(ii) Στην αθλητική δοκιμασία να φέρουν μαζί τους αθλητική ενδυμασία, αθλητικά υποδήματα, μαγιό, πετσέτα.
Δ. ΓΕΝΙΚΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ :
1. Οι υποψήφιοι θα παρουσιάζονται στους χώρους εξέτασης έχοντας μαζί τους ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ την Αστυνομική τους
Ταυτότητα και το Δελτίο Συμμετοχής τους (το οποίο θα λάβουν την ημέρα της υψομέτρησης).
2. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (www.hcg.gr), καθώς και στον
Πίνακα Ανακοινώσεων του Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Πειραιάς).
Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 210-4191546, 4191566, 4191077, 4191073.
Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:
1. Σχολή Λιμενοφυλάκων: Τέρμα Οικονόμου και Ξανθοπουλίδου, Χατζηκυριάκειο ΠΕΙΡΑΙΑΣ
2. Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά: Ακτή Μουτσοπούλου 66-68, ΠΕΙΡΑΙΑΣ.
3. Σχολή Ναυτικών Δοκίμων: Τέρμα Χατζηκυριακού, Χατζηκυριάκειο, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
4. Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων: Βάρη

