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Για την Υγειονομική εξέταση των υποψηφίων και την έκδοση της σχετικής Γνωμάτευσης, η
Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. Πάτρας μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, μας ενημέρωσε ότι συνεδριάζει Μ
ΟΝΟ κάθε Τετάρτη
από τις
08:30 π.μ.
και μέχρι:

Α. την Τετάρτη 05/07/2017 για τους υποψηφίους/ιες που επιθυμούν να εισαχθούν στις ΑΕΝ
με τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων του ΥΠΠΕΘ,
ή Β. την Τετάρτη 09/08/2017 (εκτός Τετάρτης 26/07/2017) για τους υποψηφίους/ιες που
επιθυμούν να εισαχθούν στις ΑΕΝ με τη διαδικασία κατάθεσης απολυτηρίου Λυκείου, τα
αποτελέσματα της οποίας εκδίδει το ΥΝΑΝΠ.

Η διεύθυνση είναι: Κεντρικό Λιμεναρχείο Πατρών, Νότιος - Νέος Λιμένας Πατρών, Γραφείο
Ναυτολογίας, Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2613 615427 & 2613 615444.

Για τη χορήγηση του παραπεμπτικού σημειώματος και της σχετικής Γνωμάτευσης από την
Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. Πάτρας, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους:
i) Ακτινογραφία Θώρακος από Κρατικό Νοσοκομείο με επικολλημένη φωτογραφία τους και
γνωμάτευση,
ii) Δυο (02) φωτογραφίες πρόσφατες και έγχρωμες.
iii) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και φωτοτυπία αυτής.
iv) Διπλότυπο είσπραξης Δημοσίου Ταμείου αξίας (41,17) ΕΥΡΩ στον ΚΑΕ 3741 ή
ηλεκτρονικό παράβολο ως ακολούθως:

Ηλεκτρονικό παράβολο 41,17 ευρώ με τα στοιχεία του υποψηφίου. Όσοι υποψήφιοι προβούν
στην έκδοση e-παραβόλου πρέπει να υποβάλουν αίτημα χορήγησης ηλεκτρονικού
παραβόλου στη διαδικτυακή πύλη της Γ.Γ.Π.Σ. ( www.gsis.gr ), στην ηλεκτρονική υπηρεσία
e?παράβολο, συμπληρώνοντας, μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:

? στο πεδίο Φορέας Δημοσίου: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Λοιπές
Υπηρεσίες,
? στο πεδίο Κατηγορία Παραβόλου: Εξέταση από ΥΕΑΝΕΘ και
? στο πεδίο Τύπος Παραβόλου: Εξέταση από ΥΕΑΝΕΘ (Απογραφουσών Λιμενικών Αρχών)
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Κατά την επιλογή του Τύπου Παραβόλου θα εμφανισθεί αυτόματα και το ποσό των 41,17
ευρώ. Ακολούθως, ο υποψήφιος θα πρέπει να προβεί έγκαιρα στην πληρωμή του παραβόλου
[με Πιστωτική ή Χρεωστική κάρτα Ελληνικών Τραπεζών (Μόνο για πιστοποιημένους
Χρήστες TaxisNet) ή σε όλες τις Τράπεζες και τα ΕΛΤΑ].
v) Οι υποψήφιοι προσκομίζουν και το έντυπο του Ηλεκτρονικού Παραβόλου και την
απόδειξη πληρωμής της Τράπεζας
.

Μάρα Μαζαράκη
Υπεύθυνη ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Αιγίου
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