
                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
                          

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

1. Ανακοινώνεται ότι, την 19-08-2022, ημέρα Παρασκευή, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, 

καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, ο Συγκεντρωτικός Πίνακας Καλουμένων υποψηφίων του διαγωνισμού Κατάταξης 

Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Υγειονομικού έτους 2022, προερχόμενων από ιδιώτες Ιατρούς. 

2. Οι υποψήφιοι/ες που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω Συγκεντρωτικό Πίνακα Καλουμένων πρέπει να προσέλθουν στις επόμενες 

διαδικασίες των Υγειονομικών εξετάσεων και παραπομπής στην Ανωτάτη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (Α.Ν.Υ.Ε.), που θα διεξαχθούν 

ως ακολούθως: 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Ημερομηνία Ημέρα ΤΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΩΡΑ 

06 Σεπτεμβρίου 2022 Τρίτη 
Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά 

(Ακτή Μουτσοπούλου 66-68, ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 
08:00 

 

Πειραιάς, 19-08-2022 



 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗΝ Α.Ν.Υ.Ε. 

Ημερομηνία Ημέρα ΤΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΩΡΑ 

07 Σεπτεμβρίου 2022 Τετάρτη 
Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά 

(Ακτή Μουτσοπούλου 66-68, ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 
07:30 

 

3. Υπενθυμίζεται ότι,  οι υποψήφιοι/ες οφείλουν κατά την παρουσίασή τους να προσκομίσουν όλες τις προβλεπόμενες από την οικεία 

Προκήρυξη εργαστηριακές εξετάσεις/ γνωματεύσεις, ήτοι: 

α. Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, κρεατινίνη, τρανσαμινάσες, αιμοσφαιρίνη, γενική ούρων και ανοσολογικές εξετάσεις (Τεστ HIV, 

τεστ HbsAg, τεστ HCV) με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας). 

β. Ακτινογραφία θώρακα FACE με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας). 

γ. Ηλεκτροκαρδιογράφημα με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Δ.Ι. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας), στην οποία να αναφέρεται ότι 

δύναται να συμμετάσχει σε αθλητικές δοκιμασίες. 

δ. Οφθαλμολογική εξέταση με καταγραφή της οπτικής οξύτητας και του βαθμού διαθλαστικής ανωμαλίας εκάστου οφθαλμού, την 

ύπαρξη ή μη δυσχρωματοψίας και την ύπαρξη νοσήματος ή πάθησης με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό 

της χώρας). 

ε. Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση και ακοόγραμμα με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας). 

στ. Γυναικολογική εξέταση (μόνο για υποψήφιες) με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας). 



4. Ακολούθως, όσοι/ες κριθούν ως Υγειονομικώς Κατάλληλοι/ες προγραμματίζεται να υποβληθούν στην αθλητική δοκιμασία της 

Κολύμβησης και σε Ψυχομετρικές εξετάσεις σε αμέσως επόμενες ημερομηνίες που θα γνωστοποιηθούν προσεχώς με νεότερη 

ανακοίνωσή μας. 

                                                                       

 

                                                                                                                                                                                             Ο Διευθυντής 
 
 
                                                                                                                                               Πλοίαρχος Λ.Σ. Άγγελος Γερ. Κατερέλος  
 
 

 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι υποψήφιοι/ες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα πρέπει σε κάθε διαδικασία του διαγωνισμού να φέρουν το Δελτίο Ταυτότητάς τους και 

προστατευτική μάσκα για COVID-19.  

  


