
                                                              
                                                                      

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Σκαραμαγκάς, 21  Ιουν  2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΣΜΥΝ

1.  Καλούνται οι υποψήφιοι της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού των οποίων τα
δικαιολογητικά  βρέθηκαν  κανονικά  και  είχαν  ως  πρώτη  προτίμηση  την  ΣΜΥΝ,  να
παρουσιαστούν για προκαταρκτικές κατατακτήριες εξετάσεις ΠΚΕ (Ψυχοτεχνικά - Υγειονομικά
- Συνέντευξη Ψυχοτεχνικών - ΑΝΥΕ - Αθλητικά) στην ΣΜΥΝ, στο Σκαραμαγκά Αττικής από
Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017 έως και Τρίτη 18 Ιουλίου 2017, ανάλογα με την ομάδα στην οποία
ανήκουν. 

2.   Οι ομάδες, ημερομηνίες και ώρα παρουσιάσεως είναι οι ακόλουθες:

             α. ΟΜΑΔΑ 501 την Παρασκευή 7 Ιουλίου έως και την Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017.
             β. ΟΜΑΔΑ 502 την Τρίτη 11 Ιουλίου έως και την Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017.
             γ. ΟΜΑΔΑ 503 την Τετάρτη 12 Ιουλίου έως και την Τρίτη 18 Ιουλίου 2017.
             
             Ώρα παρουσιάσεως όλων των υποψηφίων καθημερινά ορίζεται η 07:30.

3.   Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους:

  α. Καθημερινά την αστυνομική τους ταυτότητα, το δελτίο ταυτότητας υποψηφίου του
Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, και φωτοτυπία της Αίτησης –
Υπεύθυνης δήλωσης που υπέβαλαν για τη συμμετοχή τους στις εισαγωγικές εξετάσεις . 

             β. Κατά την ημέρα των υγειονομικών εξετάσεων (2η ημέρα ΠΚΕ), το σύνολο των
προβλεπόμενων ιατρικών  εξετάσεων  (παράρτημα  Γ  σελ.  Γ-2  Προκήρυξης)  καθώς και  το
Δελτίο  Υγειονομικής  Εξέτασης  Υποψηφίου  (Υποδ.  6  Προκήρυξης).  ΠΡΟΣΟΧΗ:  Μη
προσκόμιση όλων των ιατρικών εξετάσεων κατά την πρώτη ημέρα των υγειονομικών
εξετάσεων, αποτελεί αιτία αποκλεισμού από την συνέχεια των ΠΚΕ.

             γ. Κατά την πρώτη ημέρα των ΠΚΕ (Ψυχοτεχνικά γραπτά), στυλό, μολύβι και γόμα ή
διορθωτικό.

             δ.   Για τις αθλητικές εξετάσεις (5η ημέρα ΠΚΕ) αθλητική περιβολή και παπούτσια,
μαγιό,  σκουφάκι  πισίνας,  σαγιονάρες  και  πετσέτα.  Οι  αθλητικές  εξετάσεις  θα
πραγματοποιηθούν στις  εγκαταστάσεις  της ΣΝΔ Τέρμα Χατζηκυριακού, Χατζηκυριάκειο,
Πειραιάς.

5.   Κατά την τέταρτη ημέρα των ΠΚΕ (ΑΝΥΕ) οι υποψήφιοι θα εξετασθούν στο ΝΝΠ Ακτή
Μουτσοπούλου 66-68.

   Πλοίαρχος Φώτιος Μπότσας ΠΝ
                                       Διοικητής 
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