ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ
ΚΛΑΔΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Λ-ΕΛΑΚΣ

Πειραιάσ, 31 Δεκεμβρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
ΘΕΜΑ: «Σροποποίηςη Ημερομηνιϊν διεξαγωγήσ τησ διαδικαςίασ Yψομζτρηςησ υποψηφίων του
διαγωνιςμοφ Κατάταξησ Αξιωματικϊν Λ.. -ΕΛ.ΑΚΣ. ειδικότητασ Κυβερνήτη ή Μηχανικοφ ζτουσ 2021».
1. Ανακοινϊνεται ότι, λόγω νεότερων Τγειονομικϊν δεδομζνων και Τπθρεςιακοφ προγραμματιςμοφ, οι υποψιφιοι/εσ του διαγωνιςμοφ
κατάταξθσ Αξιωματικϊν Λιμενικοφ ϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ ειδικότθτασ Κυβερνιτθ ι Μθχανικοφ ζτουσ 2021 που
περιλαμβάνονται ςτο υγκεντρωτικό Πίνακα Καλουμζνων υποψηφίων (όπωσ αυτόσ ζχει αναρτηθεί από 21-12-2021 ςτην ιςτοςελίδα του
Αρχηγείου Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ ςτο ςφνδεςμο https://www.hcg.gr/el/anakoinwseis/pinakas-kaloymenwn-ypopshfiwn-diagwnismoy-apey8eias-katata3hsa3iwmatikwn-ls-elakt-eidikothtas-kybernhth-h-mhxanikoy-hmeromhnies-die3agwghs-ths-diadikasias-ypsometrhshs), πρζπει να παρουςιαςθοφν

για ΤΨΟΜΕΣΡΗΗ ςε ΝΕΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ (αντί των αρχικώσ ανακοινωθζντων ) ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ χολήσ Λιμενοφυλάκων
(ΣΕΡΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ ΚΑΙ ΞΑΝΘΟΠΟΤΛΙΔΟΤ, ΧΑΣΖΗΚΤΡΙΑΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ) και ωσ ακολοφθωσ:
Ημερομηνία

Ημζρα

ΩΡΑ

ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ/Ε
από ΑΒΡΑΜΙΔΗ Αλζξανδροσ ζωσ και

21-02-2022

ΔΕΤΣΕΡΑ

08:30

ΚΑΝΑΚΑΡΗ Κωνςταντίνοσ
(άνδρεσ & γυναίκεσ)

από ΚΑΝΑΣΙΔΟΤ Ευτζρπθ ζωσ και
21-02-2022

ΔΕΤΣΕΡΑ

10:00

ΜΑΣΟΤΛΗ Μαριλζνα
(άνδρεσ & γυναίκεσ)
από ΜΑΤΡΟΓΕΝΗ Ελζνθ Κωνςταντίνα

22-02-2022

ΣΡΙΣΗ

08:30

ζωσ και ΒΟΛΗ ταυροφλα
(άνδρεσ & γυναίκεσ)
από ΕΒΔΑΛΗ Χαράλαμποσ ζωσ και

22-02-2022

ΣΡΙΣΗ

10:00

ΧΩΡΑΦΙΟ Νικόλαοσ
(άνδρεσ & γυναίκεσ)

2. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ Τψομζτρθςθσ ςφμφωνα με τον ανωτζρω νζο Προγραμματιςμό, οι υποψιφιοι/εσ που κα
παρουςιαςκοφν και κα επιτφχουν ςε αυτι, κα υποβλθκοφν διαδοχικά ςτισ επόμενεσ κατά ςειρά διαδικαςίεσ Τγειονομικϊν εξετάςεωνπαραπομπισ ςτθν Ανωτάτθ του Ναυτικοφ Τγειονομικι Επιτροπι (ΑΝΤΕ), ακλθτικϊν δοκιμαςιϊν και ψυχομετρικϊν εξετάςεων, οι οποίεσ
εκτιμάται ότι κα ζχουν ολοκλθρωκεί ςτο ςφνολό τουσ περί τα μζςα Μαρτίου ζτουσ 2022. Κατά τθν παρουςίαςθ για υγειονομικζσ εξετάςεισ,
υπενκυμίηεται ότι οι υποψιφιοι/εσ οφείλουν να προςκομίςουν όλεσ τισ προβλεπόμενεσ από τθν Προκιρυξθ εργαςτθριακζσ εξετάςεισ/
γνωματεφςεισ.
3. Οι υποψιφιοι/εσ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ κα πρζπει ςε κάκε διαδικαςία του διαγωνιςμοφ να φζρουν το Δελτίο Σαυτότητάσ τουσ.
Επιπρόςκετα, κατά τθν παρουςίαςι τουσ κα πρζπει να φζρουν προςτατευτικι μάςκα και να επιδείξουν Πιςτοποιητικό πλήρουσ
εμβολιαςμοφ τουσ ι Πιςτοποιητικό νόςηςήσ τουσ ι Βεβαίωςη αρνητικοφ διαγνωςτικοφ ελζγχου για COVID-19 [PCR (τελευταίων 72
ωρϊν) ι Rapid test (τελευταίων 48 ωρϊν)], ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.
Ο Διευθυντήσ
Πλοίαρχοσ Λ.. Άγγελοσ Γερ. Κατερζλοσ

