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Ζ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
α. Δεν γίνονται δεκτά τα δικαιολογητικά υποψήφιου/ας, αν δεν περιλαμβάνουν την
Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής η οποία τον χαρακτηρίζει ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ για την
ειδικότητα ή ειδικότητες σε μια από τις οποίες επιθυμεί να φοιτήσει εφόσον εισαχθεί.
β. Οι υποψήφιοι/ες κατά την Υγειονομική εξέταση πρέπει να φέρουν απαραίτητα μαζί τους
το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο ανάλογο επίσημο έγγραφο και (4) φωτογραφίες.
γ. Για την Υγειονομική εξέταση των υποψηφίων και την έκδοση της σχετικής Γνωμάτευσης
αρμόδια είναι η πλησιέστερη στον τόπο μόνιμης κατοικίας του υποψήφιου Υγειονομική
Επιτροπή Απογραφομένων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης (Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ.), στην οποία
παραπέμπεται ο υποψήφιος με παραπεμπτικό σημείωμα της πλησιέστερης στον τόπο
μόνιμης κατοικίας του απογράφουσας Αρχής (ΥΠΑΑΝ/ΔΝΕΡ Α΄ ή Λιμενική Αρχή).
δ. Ειδικά οι διαμένοντες στην Αθήνα-Πειραιά και Προάστια Αττικής για
λήψη
παραπεμπτικού σημειώματος για την Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. Αθηνών-Πειραιώς θα απευθύνονται στο
ΥΠΑΑΝ/ΔΝΕΡ Α΄, οδός 2ας Μεραρχίας 18, Πειραιάς, (08.30-13.30), έχοντας μαζί τους:
i). ακτινογραφία Θώρακος από Κρατικό Νοσοκομείο με επικολλημένη φωτογραφία τους
και την αντίστοιχη γνωμάτευση,
ii) Δυο (02) φωτογραφίες,
iii) διπλότυπο είσπραξης Δημοσίου Ταμείου αξίας (31,17) ΕΥΡΩ και
iv) δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
ε. Η οπτική οξύτητα και αντίληψη χρωμάτων που απαιτείται κατά ειδικότητα είναι η
ακόλουθη:
Οπτική οξύτητα
χωρίς γυαλιά

με γυαλιά

(1) Υποψήφιοι
ΑΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

4/10 - 4/10
ή 5/10 -3/10

7/10 - 7/10

(2) Υποψήφιοι
ΑΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2/10 - 2/10

6/10 - 6/10

Αντίληψη χρωμάτων
Σε (10) ISHIHΑRA
που δείχνονται
επιτρέπονται
(3) σφάλματα.
Αναγνώριση
τρίχρωμου φανού.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
1.
Όσοι από τους υποψήφιους/ες χρησιμοποιούν γυαλιά οράσεως, πρέπει να τα
φέρουν μαζί τους κατά την εξέτασή τους για την οπτική οξύτητα.
2.
Η ΥΕΑΝΕΘ Αθηνών-Πειραιώς συνεδριάζει μόνο κάθε ΤΡΙΤΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στον
ΠΕΙΡΑΙΑ και επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη 150 (τηλ 210-4191113, 4191555).
3.
Για Υποψήφιο/α για τον/την οποίο/α εκδόθηκε/κατατέθηκε γνωμοδότηση της
ΥΕΑΝΕΘ, εξαιτίας της συμμετοχής του μέσω των πανελληνίων εξετάσεων, εφόσον επιθυμεί
να συμμετέχει και με τη διαδικασία μέσω απολυτηρίου λυκείου, δεν απαιτείται νέα
γνωμάτευση.
4.
Επίσης οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι Πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης
τύπου Α΄, βεβαίωσης αναβολής στράτευσης ή Απολυτηρίου στρατού, πρέπει κατά την
υγειονομική τους εξέταση να τα φέρουν μαζί τους.
5.
Η γνωμοδότηση της Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. πρέπει να έχει ημερομηνία
μεταγενέστερη της ημερομηνίας έκδοσης της παρούσας προκήρυξης

έκδοσης

