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Προκήρυξη ∆ιαγωνισµού Επιλογής Σπουδαστών-τριών Ανωτάτων
ΘΣτρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΑΣΕΙ), Ευελπίδων (ΣΣΕ),
ΕΝαυτικών ∆οκίµων (ΣΝ∆), Ικάρων (ΣΙ), Αξιωµατικών Σωµάτων (ΣΣΑΣ),
ΜΑξιωµατικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών
ΑΣχολών Υπαξιωµατικών (ΑΣΣΥ), Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεµικού
: Ναυτικού (ΣΜΥΝ), Τεχνικών Υπαξιωµατικών Πολεµικής Αεροπορίας
(ΣΤΥΑ), Υπαξιωµατικών ∆ιοικητικών (ΣΥ∆), Πολεµικής Αεροπορίας

Κοινοποιείται προς γνώση και ενέργεια η «Προκήρυξη ∆ιαγωνισµού
Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(ΑΣΕΙ), Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών ∆οκίµων (ΣΝ∆), Ικάρων (ΣΙ), Αξιωµατικών
Σωµάτων (ΣΣΑΣ), Αξιωµατικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων
Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών (ΑΣΣΥ), Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεµικού
Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Τεχνικών Υπαξιωµατικών (ΣΤΥΑ), Υπαξιωµατικών
∆ιοικητικών (ΣΥ∆) της Πολεµικής Αεροπορίας Ακαδηµαϊκού Έτους 2014 – 2015)».
Έχοντας υπόψη:
α.
Το Ν.1327/1973 «Περί των Υγειονοµικών Επιτροπών των
Ενόπλων ∆υνάµεων» (ΦΕΚ 16/18-1-1973 Τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σήµερα.
β.
Το Ν.1294/1982 «Συµπλήρωση των διατάξεων της νοµοθεσίας
περί Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων» που αναφέρονται στην εισαγωγή
σπουδαστών στη Σχολή» (ΦΕΚ 122/ 4-10-1982 Τεύχος Α').
γ.
Το Ν.1351/1983 «Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθµια
Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 56/28-4-1983 Τεύχος Α'), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.
δ.
Το Ν.1911/1990 «Εισαγωγή γυναικών στις ανώτατες στρατιωτικές
σχολές, ρύθµιση στρατολογικών θεµάτων και άλλες διατάξεις »(ΦΕΚ 160/11-121990 Τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.
ε.
Το Ν.1946/1991 «Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 69/ 14-5-1991 Τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήµερα.

./.

-2στ. Το Π∆.91/1992 «Εισαγωγή µαθητών στις Σχολές Υπαξιωµατικών
των Ενόπλων ∆υνάµεων µε το σύστηµα των Γενικών Εξετάσεων». (ΦΕΚ 44/23-31992 Τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.
ζ.
Το Ν.2225/1994 «Για την προστασία της ελευθερίας και
ανταπόκρισης και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 121/20-7-1994 Τεύχος
Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.
η.
Το Ν.2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του
στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες
διατάξεις.» (ΦΕΚ 188/23-9-1997 Τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήµερα.
θ.
Το Ν.2552/1997 «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 266/24-12-1997 Τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήµερα.
ι.
Το Ν.2517/1997 «Εκλογή διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 160/1-8-1997 Τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήµερα.
ια. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/9-3-1999 Τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήµερα.
ιβ. Το Ν.2909/2001 «Ρυθµίσεις θεµάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθµια
εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 90/2-5-2001 Τεύχος Α'), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.
ιγ. Το Ν.2913/2001 «Ρύθµιση θεµάτων Μετοχικών Ταµείων
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 102/23-5-2001 Τεύχος Α'),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.
ιδ. Το Ν.3027/2002 «Ρύθµιση θεµάτων οργανισµού Σχολικών
Κτιρίων, Ανώτατης Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 152/28-6-2002
Τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.
ιε. Το Ν.3187/2003 «Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα
(Α.Σ.Ε.Ι.)» (ΦΕΚ 233/6-10-2003 Τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήµερα.
ιστ. Το Ν.3257/2004 «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού των Ενόπλων
∆υνάµεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/29-7-2004 Τεύχος Α'), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.
ιζ. Το Ν.3284/2004 «Περί κυρώσεως του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας» (ΦΕΚ 217/10-11-2004 Τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήµερα.
ιη. Το Ν.3320/2005 «Ρυθµίσεις θεµάτων για το προσωπικό του
∆ηµοσίου και των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους
Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 48/23-2-2005 Τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.
./.

-3ιθ. Το Ν.3687/2008 «Θέµατα προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 159/5-8-2008 Τεύχος Α'),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.
κ.
Το Ν.3648/2008 «Ρυθµίσεις θεµάτων αναπήρων πολέµου,
προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/ 292-2008 Τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.
κα. Το Ν.3883/2010 «Ένοπλες ∆υνάµεις: Υπηρεσιακή εξέλιξη –
Ιεραρχία, στρατολογία. Στρατιωτικές Σχολές κλπ.» (ΦΕΚ 167/24-9-2010 Τεύχος
Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.
κβ.

Τη Φ.300/4/128536/Σ.99/13 Νοε 12/ΥΕΘΑ (ΦΕΚ 3010 Τεύχος Β΄)

κγ. Το
Ν.4186/2013
«Αναδιάρθρωση
της
∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 193 /17-9-2013 Τεύχος Α'), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.
κδ. Το Π∆ 11/2014 «Κρίση Σωµατικής Ικανότητας των Στρατ/µων,
αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες ∆υνάµεις καθώς και του στρατιωτικού
προσωπικού γενικά» (ΦΕΚ 17 /27-1-2014 Τεύχος Α').
κε. Αρ.Πρωτ.∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.3/67/7048/25-4-2014 (Εγκριτική Απόφαση
της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006), όπως ισχύει.
κστ. Τους Οργανισµούς ΣΣΕ – ΣΝ∆ – ΣΙ – ΣΣΑΣ – ΣΑΝ – ΣΜΥ –
ΣΜΥΝ – ΣΤΥΑ – ΣΥ∆
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
την προκήρυξη διαγωνισµού για την εισαγωγή και κατάταξη σπουδαστών -τριών
στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες
Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωµατικών (ΑΣΣΥ) κατά το Aκαδηµαϊκό Έτος 2014 –
2015.
1.
Ο αριθµός των υποψήφιων που θα εισαχθούν στις Στρατιωτικές Σχόλες
των Ενόπλων ∆υνάµεων, θα ανακοινωθεί µετά την υπογραφή και δηµοσίευση της
Κοινής Απόφασης των Υπουργείων Εθνικής Άµυνας (ΥΠΕΘΑ), Παιδείας και
Θρησκευµάτων (ΥΠΑΙΘ), ∆ηµοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη (Υ∆Τ και
ΠτΠ) και Οικονοµικών (ΥΠΟΙΚ).
2.
Επισηµαίνεται ότι στα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ από το ακαδηµαϊκό έτος 2008 –
2009, βάσει του Ν. 3648/2008, ΦΕΚ 38/Α΄, δεν είναι πλέον δυνατή η εισαγωγή
υποψηφίων ως επιλαχόντων για πλήρωση τυχόν κενών θέσεων, οι οποίες
δηµιουργούνται λόγω µη παρουσιάσεως, παραιτήσεως ή αποµακρύνσεως των
υποψηφίων που έχουν κριθεί εισακτέοι στις Σχολές αυτές, βάσει των
αποτελεσµάτων που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων.
3.
Οι περιπτώσεις πού αφορούν στις ειδικές κατηγορίες των υποψηφίων,
ορίζονται από τον Ν. 3648/2008 – ΦΕΚ 38/Α΄ (σε συµφωνία και µε τους Ν.
1294/1982 – ΦΕΚ 122/Α΄, Ν. 2517/1997 – ΦΕΚ 160/Α΄, Ν. 2552/1997 – ΦΕΚ
./.

-4266/Α΄) και αναφέρονται στο Παράρτηµα «Β», όπου σηµειώνονται και τα
αντίστοιχα δικαιολογητικά.
4.
Σε περίπτωση που ο αριθµός των υποψηφίων σε κάθε µια των ειδικών
κατηγοριών δεν επαρκεί για την κάλυψη των προβλεπόµενων θέσεων, τότε οι
κενές θέσεις:
α.
Των περιπτώσεων παρ. 1α και 1β του άρθρου 11 Ν. 3648/08ΦΕΚ 38/Α΄ συµπληρώνονται από υποψηφίους της Γενικής Σειράς.
β.
Σε κάθε περίπτωση ενδεχόµενα κενά θέσεων, των υποψηφίων της
περίπτωσης παρ. 1γ του άρθρου 11 του Ν. 3648/2008- ΦΕΚ 38/Α΄ (Έλληνες ίδες Εξωτερικού), δε µεταφέρονται και δεν καλύπτονται από υποψηφίους
οιασδήποτε κατηγορίας.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
5.
Όλοι οι υποψήφιοι -ες για τα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, που µετέχουν στις εξετάσεις
του ΥΠΑΙΘ για πρόσβαση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, θα πρέπει επιπλέον να
έχουν κριθεί ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ σε ιδιαίτερες εξετάσεις «Προκαταρκτικές Εξετάσεις
(ΠΚΕ)» (Ψυχοµετρικές, Υγειονοµικές, Αθλητικές) του ΥΠΕΘΑ, βάσει του Ν.
2225/1994 – ΦΕΚ 121/Α'. Η τελική επιλογή και η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων
για κάθε Στρατιωτική Σχολή γίνεται από το ΥΠΑΙΘ µε βάση τις διαδικασίες που
προβλέπονται από τον Ν. 1351/1983 - ΦΕΚ 56/Α' και το Ν. 1911/1990, - ΦΕΚ
160/Α', όπως αυτοί ισχύουν σήµερα και το Π∆ 91/1992 – ΦΕΚ 44/Α'.
Λεπτοµέρειες που αφορούν στις ΠΚΕ, αναφέρονται στο Παράρτηµα «Γ».
Για να επιλεγεί από το ΥΠΑΙΘ οποιοσδήποτε υποψήφιος-α στις
6.
Στρατιωτικές Σχολές πρέπει απαραίτητα να επιτύχει βαθµολογία, σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα από το Ν. 2525/1997 – ΦΕΚ 188/Α'.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
7.
Συµµετοχή στο διαγωνισµό µπορούν να δηλώσουν, σύµφωνα µε το Ν.
1911/1990, - ΦΕΚ 160/Α', όπως αυτός τροποποιήθηκε µε το Ν. 2913/2001 – ΦΕΚ
102/Α', άνδρες και γυναίκες για όλες τις Σχολές και Τµήµατα των ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ.
8.
Τα προσόντα, τα οποία πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι των ΑΣΕΙ και
ΑΣΣΥ είναι τα εξής:
α.
Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια. Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι ες οµογενείς που δεν έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια, την οποία όµως αποκτούν
χωρίς άλλη διατύπωση, µε την εισαγωγή τους (την ηµέρα κατάταξης) στα ΑΣΕΙ –
ΑΣΣΥ, όπως ορίζει ο Κώδικας της Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν. 3284/2004 – ΦΕΚ
217/Α').
β.
Να έχουν υγεία και άρτια σωµατική διάπλαση, όπως ορίζει το Π∆
11/2014(ΦΕΚ 17 Α΄/27-1-2014).
γ.
Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που θα τους επιτρέπει τη
συµµετοχή σε γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της χώρας.
./.
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ε.
Οι υποψήφιοι -ες της Σχολής Ικάρων (όλων των τµηµάτων της)
πρέπει να γνωρίζουν την Αγγλική Γλώσσα σε επίπεδο Β2 (Καλή Γνώση) του
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσοµάθειας και η γνώση αυτή πρέπει να βεβαιώνεται
µε το αντίστοιχο πιστοποιητικό αναγνωρισµένο από το κράτος, όπως προβλέπεται
από την κείµενη νοµοθεσία.
στ. Ηλικία
(1)

Οι υποψήφιοι-ες των ΑΣΕΙ πρέπει να πληρούν τις παρακάτω

προϋποθέσεις:
(α) Για τις ΣΣΕ, ΣΝ∆, ΣΙ και ΣΑΝ να έχουν γεννηθεί από
την 1η Ιανουαρίου 1993 και µεταγενέστερα. Κατ' εξαίρεση µπορούν να
συµµετάσχουν:
1/ Στη ΣΣΕ και οι υπηρετούντες στις Ένοπλες
∆υνάµεις Εθελοντές, Μόνιµοι, Οπλίτες που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου
1991 και µεταγενέστερα.
Στη ΣΙ και οι υπηρετούντες στις Ε∆ Εθελοντές,
2/
Κληρωτοί, Κληρωτοί πρότακτοι, Κληρωτοί παρατεταµένης θητείας και Μαθητές –
Απόφοιτοι ΑΣΣΥ που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 1992 και
µεταγενέστερα .
(β) Στη ΣΣΑΣ όσοι γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου
1994 και µεταγενέστερα.
(2) Οι υποψήφιοι -ες των ΑΣΣΥ πρέπει να µην έχουν υπερβεί το
21ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31 ∆εκεµβρίου του έτους συµµετοχής τους στις
εξετάσεις. ∆ιόρθωση ηλικίας µε δικαστική απόφαση λαµβάνεται υπόψη, εφόσον
προκύπτει ότι η απόφαση αυτή έχει καταστεί αµετάκλητη. Οι υποψήφιοι-ες θα
πρέπει να έχουν γεννηθεί την 1η Ιανουαρίου 1994 και µεταγενέστερα.
ζ.

Επιπλέον, όλοι οι υποψήφιοι -ες θα πρέπει:

(1) Να µην έχουν καταδικαστεί σε ποινή καθείρξεως για
οποιοδήποτε έγκληµα ή σε φυλάκιση για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση,
πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος,
συκοφαντική δυσφήµιση, ψευδορκία, ανυποταξία, λιποταξία, για παράβαση των
Νόµων περί προστασίας της Χώρας, του Πολιτεύµατος και της ελευθερίας των
Πολιτών, προσβολή της Σηµαίας ή του Στρατού, νοµοθεσίας σχετικής µε τα
ναρκωτικά, αρχαιότητες και της νοµοθεσίας περί τροµοκρατίας, καθώς και να µην
έχουν παραπεµφθεί σε δίκη ή να διώκονται για κάποιο από τα εγκλήµατα αυτά.
(2) Να µη διώκονται για εγκλήµατα ή αδικήµατα που
συνεπάγονται τις παρεπόµενες ποινές των άρθρων 59-65 του Ποινικού Κώδικα.

./.

-6(3) Να µην έχουν εκπέσει του βαθµού τους και να µην έχουν
αποβληθεί ή απολυθεί στο παρελθόν από καµιά Στρατιωτική Σχολή (ΑΣΕΙ –
ΑΣΣΥ) για λόγους υγείας και πάντως, όπως ειδικά ορίζεται για τις περιπτώσεις
αυτές, από τον Οργανισµό κάθε Σχολής και από την ισχύουσα νοµοθεσία.
(4)

Να µην έχουν καταδικαστεί σε στέρηση των πολιτικών τους

δικαιωµάτων.
η.
Επισηµαίνεται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία υποψήφιος -α,
µετά την επιτυχία και την κατάταξή του σε ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, αρνείται την εκτέλεση των
στρατιωτικών του καθηκόντων λόγω θρησκευτικών ή άλλων δοξασιών και
πεποιθήσεων, εφαρµογής τυγχάνουν οι σχετικές διατάξεις των Κανονισµών
Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολών και ενδεχοµένως του ΠΚ και του ΣΠΚ.
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΥΠΟΒΟΛΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ
9.
Όσοι -ες έχουν τα παραπάνω προσόντα και επιθυµούν τη συµµετοχή
τους στις ΠΚΕ για µια ή περισσότερες Σχολές, πρέπει αφενός να δηλώσουν αυτές
στο Μηχανογραφικό ∆ελτίο του ΥΠΑΙΘ και αφετέρου να υποβάλλουν µε
συστηµένη επιστολή, εντός της προθεσµίας που καθορίζεται στο Παράρτηµα
«Α» (ευανάγνωστη ηµεροµηνία σφραγίδας ταχυδροµικής υπηρεσίας, δηµοσίας ή
ιδιωτικής), µια πλήρη σειρά δικαιολογητικών που αναγράφονται στην παράγραφο
1 του Παραρτήµατος «ΣΤ», ΜΟΝΟ στη Σχολή πρώτης (1ης) προτίµησής τους ή
στη ∆ΑΕ/Β1 αν αυτή είναι Σχολή της Πολεµικής Αεροπορίας. Μετά την καταληκτική
ηµεροµηνία, δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συµµετοχής. Οι υποψήφιοι της ειδικής
κατηγορίας Έλληνες -ίδες του Εξωτερικού υποβάλλουν, επίσης εντός της
προθεσµίας που καθορίζεται στο Παράρτηµα «Α» (ευανάγνωστη ηµεροµηνία
σφραγίδας ταχυδροµικής υπηρεσίας, δηµοσίας ή ιδιωτικής), µε την ίδια διαδικασία
τα δικαιολογητικά τους, όπως αυτά αναγράφονται στο Παράρτηµα «Ε» της
παρούσας Προκηρύξεως, ΜΟΝΟ στη ∆ΑΕ/Β1 [ανεξάρτητα από τη Σχολή
πρώτης (1ης) προτίµησης].
10. Οι Υπηρεσίες που υποβάλλονται τα δικαιολογητικά είναι αποκλειστικά
και µόνο οι ακόλουθες:
α.
Για τη ΣΣΕ: Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Τµήµα Εισιτηρίων
Εξετάσεων, Βάρη Αττικής ΒΣΤ 902, Τηλ. : Τηλεφ. Κέντρο 210 8904000, Τµήµα
Εισαγ. Εξετ. 210 8904127 - 4026, 210-8970223, FΑΧ 210 8970232.
β.
Για τη ΣΝ∆: Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Για τη Σχολή Ναυτικών
∆οκίµων), Λεωφόρος Μεσογείων 229 (ΤΓΝ 1040), ΤΚ 15561, Χολαργός, Αθήνα,
τηλ. Εσωτ ΓΕΝ 51154, 51155 (ΣΝ∆ Τηλ 2104581337, FAX 2104581397).
γ.
Για τη ΣΙ, ΣΤΥΑ, ΣΥ∆: ∆ιοίκηση Αεροπορικής Εκπαιδεύσεως
(∆ΑΕ/Β1), ΑΒ ∆εκέλειας, Αχαρναί Αττικής (Τατόι) ΤΓΑ 1010, τηλ. 210 8192132,
210-8192133 και FΑΧ: 210 2466694.
δ.
Για τη ΣΣΑΣ: Στρατιωτική Σχολή Αξκών Σωµάτων - Πλήθωνος
Γεµιστού 2, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54638, τηλ. 2310 962177 – 962112 – 962191.

./.
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Για τη ΣΑΝ: Σχολή Αξιωµατικών Νοσηλευτικής- Στρατόπεδο
"ΣΑΚΕΤΑ" "Α" ΒΣΤ 902 Βύρωνας ΤΚ 162 01, τηλ. 210 7675603, 210 7675609,
210 7669347 και FΑΧ: 210 7654793.
στ. Για τη ΣΜΥ: Σχολή Μονίµων Υπαξιωµατικών, Τρίκαλα Τ.Κ. 42100
τηλ. 24310-38635, 24310-38637, 24310-39632.
ζ.
Για τη ΣΜΥΝ: Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Για τη Σχολή Μονίµων
Υπαξιωµατικών Ναυτικού), Λεωφόρος Μεσογείων 229 (ΤΓΝ 1040), ΤΚ 15561,
Χολαργός, Αθήνα, τηλ. 210 6551154, 210 6551155 (τηλ. ΣΜΥΝ 210 5531742 –
210 5531744).
11. Οδηγίες για τη συµπλήρωση των δικαιολογητικών γράφονται στα
συνηµµένα υποδείγµατα, του Παραρτήµατος «Η».
12. Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής των
υποψηφίων, οι επιτροπές ελέγχου των δικαιολογητικών όλων των Σχολών θα
ανακοινώσουν την κατάσταση των υποψηφίων που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά,
στα παρακάτω σηµεία:
α.

Η ΣΣΕ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα www.sse.gr.

β.

Η ΣΝ∆ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα www.hna.gr.

γ.
www.haf.gr.

Η ∆ΑΕ/Β1 για τις Σχολές της ΠΑ (ΣΙ, ΣΤΥΑ, ΣΥ∆) στην ιστοσελίδα

δ.

Η ΣΣΑΣ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα www.ssas.gr.

ε.
Η ΣΑΝ
www.san.army.gr.
στ.

στην

είσοδο

της

Σχολής

και

στην

ιστοσελίδα

Η ΣΜΥ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα www.smy.gr.

ζ.
Η ΣΜΥΝ στην εξωτερική Πύλη των εγκαταστάσεων του Πολεµικού
Ναυτικού στο Σκαραµαγκά και στην ιστοσελίδα www.hellenicnavy.gr/smyn.
13. Οι υποψήφιοι -ες µε τα ελλιπή δικαιολογητικά θα πρέπει να τα
συµπληρώσουν και µε µέριµνα τους αυτά να έχουν περιέλθει στις Σχολές ή
∆ΑΕ/Β1, εντός των καθοριζόµενων στο Παράρτηµα «Α» καταληκτικών
ηµεροµηνιών (δεν θα λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία σφραγίδας ταχυδροµικής
υπηρεσίας, δηµοσίας ή ιδιωτικής, αλλά η ηµεροµηνία παραλαβής από τη Σχολή ή
∆ΑΕ/Β1). Οι τελικές καταστάσεις των υποψήφιων που έγιναν δεκτοί θα
κοινοποιηθούν στις θέσεις που αναγράφονται στην προηγούµενη παράγραφο.
14. Οι υποψήφιοι -ες έχουν την αποκλειστική ευθύνη για να µάθουν αν τα
δικαιολογητικά τους έγιναν δεκτά ή όχι και να τα συµπληρώσουν/διορθώσουν αν
απαιτείται. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει από τις Σχολές και από τη
∆ΑΕ/Β1 [Σχολή πρώτης (1ης) προτίµησης είναι κάποια από τις Σχολές της ΠΑ],
όπως προβλέπουν οι Κανονισµοί – Οργανισµοί λειτουργίας τους. Τονίζεται ότι
όλες οι προθεσµίες – ηµεροµηνίες, αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτηµα «Α».
./.
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υποχρεούνται κατά την ηµεροµηνία κατατάξεώς τους, ή εντός δέκα (10)
ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία αυτή το αργότερο, να προσκοµίσουν
στην αντίστοιχη Σχολή τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στο Παράρτηµα
«ΣΤ» της παρούσας και από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι έχουν τα απαιτούµενα
νόµιµα προσόντα κατατάξεως κατά την ηµεροµηνία κατάταξης στη Σχολή,
διαφορετικά δε θα γίνονται δεκτοί προς κατάταξη. Σε περίπτωση αδυναµίας
εγκαίρου προσκοµίσεως των προαναφερθέντων δικαιολογητικών, θα πρέπει
απαραιτήτως να καταθέτουν κατά την ηµέρα κατατάξεώς τους, υπεύθυνη δήλωσή
τους, εάν είναι ενήλικοι, σε διαφορετική περίπτωση των ασκούντων τη γονική
µέριµνα ή εποπτεία (θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής) όπου θα δηλώνουν
ότι:
α.
Έχουν ήδη προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την
έκδοση των απαιτούµενων δικαιολογητικών από τις αρµόδιες υπηρεσίες.
β.
Θα υποβάλουν τα ελλείποντα δικαιολογητικά το αργότερο εντός
τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών, από την ηµεροµηνία κατατάξεως στη Σχολή
που εισέρχονται και οπωσδήποτε πριν την ορκωµοσία των.
γ.
Κατά την ηµέρα κατατάξεώς τους πληρούν όλες τις προϋποθέσεις
νοµίµου κατατάξεως που προβλέπονται στην παρούσα, η ύπαρξη των οποίων
τελικά θα αποδεικνύεται µε την προσκόµιση των δικαιολογητικών που ελλείπουν,
εντός των χρονικών ορίων που καθορίστηκαν στην υποπαράγραφο 15β. Σε
περίπτωση που δεν κατατεθεί η παραπάνω Υπεύθυνη ∆ήλωση, οι υποψήφιοι δε
θα γίνονται δεκτοί προς κατάταξη. Επισηµαίνεται ότι, σε περίπτωση κατά την
οποία εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται ανωτέρω, δεν έχουν προσκοµισθεί
στη Σχολή όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρούσα, τότε ο
υποψήφιος µε τα ελλιπή δικαιολογητικά θα αποµακρύνεται από τη Σχολή και θα
θεωρείται ότι ουδέποτε παρουσιάσθηκε για κατάταξη. Για τους υποψήφιους που
ανήκουν στην κατηγορία των Ελλήνων -ίδων Εξωτερικού ισχύουν όσα τους
αφορούν, από τα αναφερόµενα στα Παραρτήµατα «Ε » και «ΣΤ» της παρούσας.
16. Οι υπηρετούντες στις Ένοπλες ∆υνάµεις υποψήφιοι να υποβάλουν
έγκαιρα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά στις Μονάδες - Σχολές τους (και µόνο σε
αυτές), για να περιέλθουν στην αντίστοιχη Υπηρεσία της παραγράφου 10 µε
µέριµνα των Μονάδων τους (εντός των καθοριζοµένων καταληκτικών
ηµεροµηνιών). Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στις παραγράφους 1δ και 2γ
του Παραρτήµατος «ΣΤ» της παρούσας.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΠΚΕ)
17. Οι υποψήφιοι -ες που θα γίνουν δεκτοί µετά τον έλεγχο των
δικαιολογητικών, θα ενηµερωθούν, µε την ηµεροµηνία ανάρτησης των δεκτών
υποψηφίων, µε αποκλειστικά δική τους ευθύνη από την ιστοσελίδα της Σχολής
πρώτης προτίµησης ή της ΠΑ [αν η Σχολή πρώτης (1ης) προτίµησης είναι
κάποια από τις Σχολές της ΠΑ και για τους υποψηφίους Έλληνες του εξωτερικού],
για το πρόγραµµα των ΠΚΕ (ψυχοµετρικών, υγειονοµικών, αθλητικών), τον τόπο
και το χρόνο παρουσιάσεως.
18. Οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικές για όλους τους υποψηφίους και θα
γίνουν σύµφωνα µε προγραµµατισµό που θα ανακοινωθεί όπως αναφέρεται στην
./.
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αυτές, θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρήσει τα ακόλουθα :
α.
Οι ΠΚΕ διενεργούνται στη Σχολή πρώτης (1ης) προτίµησης. Οι
µαθητές των ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ που είναι υποψήφιοι για άλλο ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, σύµφωνα
µε τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, ανεξαρτήτως της Σχολής πρώτης
(1ης) προτίµησης, θα υποβάλλονται στις ΠΚΕ στη σχολή που φοιτούν.
β.

Ώρα παρουσιάσεως υποψηφίων η 07:00 Ω κάθε ηµέρας.

γ.
Οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικές και για τους υποψήφιους που
είχαν υποβληθεί σε αυτές στο παρελθόν είτε στην ίδια είτε σε άλλη Σχολή.
δ.
Θεωρείται "Αποκλειστικός" ο υποψήφιος -α που δήλωσε µία και
µόνο Σχολή και "Κοινός" εκείνος -η που δήλωσε δύο ή περισσότερες.
ε.
Οι υποψήφιοι -ες των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ, προσερχόµενοι την πρώτη
ηµέρα στη Σχολή πρώτης (1ης) προτίµησης τους για τις ΠΚΕ, γίνονται δεκτοί -ες
έχοντας µαζί τους υποχρεωτικά, την αστυνοµική τους ταυτότητα, το δελτίο
ταυτότητας υποψήφιου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και
φωτοτυπία (Φ/Α) της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης που υπέβαλαν για τη
συµµετοχή τους στις εισαγωγικές εξετάσεις.
19. Υποψήφιοι -ες που δεν έχουν δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας δε θα
γίνονται δεκτοί, εκτός αν προσκοµίσουν βεβαίωση της Αστυνοµικής Αρχής µε
φωτογραφία σφραγισµένη, όπου θα αναγράφεται ότι έχουν καταθέσει τα
δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας. Η επίδειξη και των
δύο δελτίων ταυτότητας (Υποψηφίου ΥΠΑΙΘ – Αστυνοµική) είναι υποχρεωτική
κατά τη διάρκεια των ΠΚΕ και για την είσοδο στους χώρους που αυτές διεξάγονται.
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΩΝ
20. Όλοι οι υποψήφιοι -ες που έχουν δικαίωµα συµµετοχής στις ΠΚΕ θα
υποβληθούν σε ψυχοµετρική εξέταση, υγειονοµική εξέταση και αθλητική
δοκιµασία, σύµφωνα µε το Πρόγραµµα της Σχολή πρώτης (1ης) προτίµησης
τους. Η διαδικασία διεξαγωγής και λοιπές λεπτοµέρειες, όπως στο Παράρτηµα
«Γ»
21. Υποψήφιοι -ες που θα διαγωνισθούν σε ειδικά µαθήµατα του ΥΠΑΙΘ,
θα τα δηλώσουν στην Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωσή τους για να προγραµµατιστούν
ανάλογα. Επίσης, θα πρέπει να φέρουν κατά την παρουσίασή τους βεβαίωση του
Εξεταστικού Κέντρου, στην οποία θα αναφέρεται η συµµετοχή τους στις εξετάσεις
των αναφεροµένων ειδικών µαθηµάτων.
22. Οι Επιτροπές Ψυχοµετρικών – Αθλητικών δοκιµασιών των ΑΣΕΙ –
ΑΣΣΥ, καθώς και οι κατά περίπτωση Ανώτατες Υγειονοµικές Επιτροπές (ΑΥΕ),
συντάσσουν για κάθε οµάδα υποψήφιων πρακτικά µε συνηµµένους πίνακες, όπου
έναντι του ονοµατεπώνυµου εκάστου υποψηφίου, φαίνεται η κατά περίπτωση
κρίση τους: ΕΠΙΤΥΧΩΝ – ΑΠΟΤΥΧΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ – ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ, ΜΗ
ΠΡΟΣΕΛΘΩΝ και ∆ΙΑΚΟΨΑΣ, τα τοιχοκολλούν στις εισόδους των αντιστοίχων
Σχολών – Στρατιωτικών νοσοκοµείων και τα αναρτούν στις ιστοσελίδες αυτών.
./.
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ενστάσεις στις Σχολές και τη ∆ΑΕ/Β1, αλλά σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα
καθοριζόµενα από τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν.2690/1999). Όπως σε
κάθε δηµόσιο διαγωνισµό, υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης των
υποψηφίων σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς συνυποψηφίους τους,
τηρουµένων των διατάξεων – περιορισµών που θέτει ο Ν. 2472/1997 (Περί
Προσωπικών ∆εδοµένων).
24. Οι υποψήφιοι -ες που θα αποτύχουν ή θα διακόψουν ή δεν θα
παρουσιασθούν σε οποιοδήποτε στάδιο των ΠΚΕ, δεν συνεχίζουν και θεωρούνται
από το ΥΠΑΙΘ ως να µην είχαν δηλώσει τη Σχολή ή τις Σχολές από τις οποίες
αποκλείστηκαν.
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
25. Το πρόγραµµα των ΠΚΕ θα είναι κοινό και θα καταρτισθεί µετά από
σύσκεψη που θα γίνει µε µέριµνα του ΓΕΕΘΑ.
26. Τα πρακτικά που θα συντάσσονται από τις Επιτροπές υποβάλλονται
στις Σχολές και τη ∆ΑΕ/Β1 τηρουµένων των σχετικών διατάξεων περί
προσωπικών δεδοµένων.
27. Οι Μονάδες των Ενόπλων ∆υνάµεων που υπηρετούν υποψήφιοι των
Σχολών, να τους χορηγούν έγκαιρα µε βάση την παρούσα, ΦΠ για 936 Κ∆Ο,
Ναυτική ∆ιοίκηση Βορείου Ελλάδος, 128 ΣΕΤΗ και Κ∆Ο Θεσσαλονίκης, ΣΜΥ
(Τρίκαλα) και ΣΜΥΝ (Σκαραµαγκά) ανάλογα µε τον τόπο παρουσιάσεως των
υποψηφίων για τις ΠΚΕ. Με το τέλος των εξετάσεων ή στην περίπτωση
αποκλεισµού υποψηφίου, οι Σχολές να ενηµερώσουν αµέσως τα Κ∆Ο, τα οποία
και να τους χορηγούν ΦΠ, για να επιστρέψουν στις Μονάδες το ταχύτερο. Την ίδια
υποχρέωση έχουν και τα Σώµατα Ασφαλείας, τα οποία παρακαλούνται να
ενεργήσουν ανάλογα και σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
28. Οι υποψήφιοι που καλούνται για κατάταξη στις Ένοπλες ∆υνάµεις κατά
την περίοδο της διαδικασίας των ΠΚΕ, να απευθύνονται στη Στρατολογική
Υπηρεσία που ανήκουν, προκειµένου να εξετασθεί η δυνατότητα χορηγήσεως
αναβολής κατατάξεως, σύµφωνα µε τις διατάξεις της στρατολογικής νοµοθεσίας.
29. Οι Σχολές έχουν δικαίωµα να κάνουν επαλήθευση της γνησιότητας
όλων των δικαιολογητικών ή πιστοποιητικών των εισαγοµένων σπουδαστών τριών. Σε περίπτωση που αργότερα αποκαλυφθεί, ότι εισήχθηκαν µε βάση ψευδή
ή ανακριβή δικαιολογητικά θα αποβάλλονται από τις Σχολές και θα ενηµερώνεται ο
αρµόδιος εισαγγελέας.
30. Οι µη εισαγόµενοι υποψήφιοι -ες µπορούν µε αίτησή τους, να
παραλάβουν τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν για τη συµµετοχή τους στις
εξετάσεις, µε δική τους ευθύνη. Τα δικαιολογητικά όλων των υποψηφίων θα
καταστρέφονται µετά την παρέλευση 2 ετών (δεν επιστρέφονται η αίτηση, η
βεβαίωση Λυκείου, το φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου Λυκείου και οι
φωτογραφίες).
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τους επιτυχόντες να καταταγούν στα ΑΣΕΙ, σε καθορισµένη ηµεροµηνία. Η
πρόσκληση κοινοποιείται από τα ΜΜΕ και το διαδίκτυο (INTERNET).
32. Η πρόσκληση των εισακτέων στις ΑΣΣΥ γίνεται µε εγκύκλιο ∆ιαταγή
προσκλήσεως, µε µέριµνα του Κλάδου που ανήκουν οι Σχολές (ΓΕΣ/∆ΕΚΠ, ∆ΝΕ
και ∆ΑΕ) και κοινοποίησή της από τα ΜΜΕ και το διαδίκτυο (INTERNET).
33. Το ΓΕΕΘΑ/Β2, θα γνωστοποιήσει έγκαιρα την έκδοση της Ε∆ΥΕΘΑ
µέσω των ΜΜΕ. Ολόκληρη η προκήρυξη δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του
ΓΕΕΘΑ (www.geetha.mil.gr) καθώς και στις ιστοσελίδες όλων των σχολών και της
ΠΑ.
34. Παρακαλούνται οι παρακάτω κρατικοί φορείς, για τα ακόλουθα, στα
πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους:
α.
Το Υπουργείο Εξωτερικών να κοινοποιήσει την παρούσα στις
Προξενικές Αρχές της Αλλοδαπής και µέσω αυτών να διευκολυνθούν οι Έλληνες ίδες του Εξωτερικού στην υλοποίηση όσων διατάξεων της παρούσας κατ'
αρµοδιότητα των Προξενικών Αρχών, τους αφορούν.
β.
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων να κοινοποιήσει την
παρούσα, µέσω του Σχολικού ∆ικτύου, σε όλα τα Λύκεια της Επικράτειας, καθώς
και σε κάθε ελληνικό Λύκειο του Εξωτερικού.
γ.
Το Υπουργείο Υγείας, για την ενεργοποίηση των δηµόσιων
υπηρεσιών υγείας, για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων, όσον αφορά στις
προαπαιτούµενες εργαστηριακές και λοιπές εξετάσεις.
δ.
Οι Λυκειάρχες να ενηµερώσουν τους Μαθητές της Γ' Τάξεως του
Λυκείου τους, σχετικά µε το περιεχόµενο της παρούσας και να συµβουλεύουν τους
ενδιαφερόµενους για την ορθή συµπλήρωση της Αίτησης Υποψηφίου και την
έγκαιρη αποστολή των απαιτουµένων δικαιολογητικών.
∆ηµήτριος Λ. Αβραµόπουλος
Υπουργός Εθνικής Άµυνας
Ακριβές Αντίγραφο

Σχης (ΠΒ) Μιχαήλ Κουκάς
Επιτελής ΓΕΕΘΑ/ Β2/1
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-12ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
"Α" Χρονοδιάγραµµα Ενεργειών Υποψηφίων και Σχολών
"Β" Ειδικές Κατηγορίες και Αντίστοιχα ∆ικαιολογητικά
"Γ" ∆ιαδικασίες ∆ιεξαγωγής Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ)
"∆" Γενικές ∆ιατάξεις
"Ε" Στοιχεία που Αφορούν στους Έλληνες -ίδες του Εξωτερικού.
"ΣΤ" Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά
"Ζ" Στοιχεία που Αφορούν στους Μονίµους Υπξκούς του Στρατού Ξηράς
"Η" Υποδείγµατα ∆ικαιολογητικών (1 – 7)
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-13ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
Α/Α ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ
1.

2.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ '''∆'' ΓΕΕΘΑ

Μέσω ΠΥΡΣΕΙΑ

(Υπηρεσίες ΣΞ, ΠΝ και ΠΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέσω
ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
1 Οπτικός δίσκος
∆ΝΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (Για διανοµή στα Γεν. Λύκεια – ΕΠΑΛ
3. όλης της χώρας µέσω του σχολικού δικτύου)
ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙ∆ΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
(Για διανοµή στα Λύκεια εξωτερικού µέσω 1 Οπτικός δίσκος
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου)
4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

1 Οπτικός δίσκος

5. ΣΓ/ΥΕΘΑ – ΑΝΥΕΘΑ-ΥΦΕΘΑ

3 Οπτικοί δίσκοι

6.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΥΠΕΘΑ
(ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

7. ΓΕΕΘΑ/Β2 – ΓΕΣ/∆ΕΚΠ – ΓΕΝ/Β2 – ΓΕΑ/Β2
8.

Μέσω ΠΥΡΣΕΙΑ

ΓΕΕΘΑ/Ε΄ΚΛΑ∆ΟΣ/Τµήµα ΑΚΑΜ (Για ενηµέρωση Μέσω ΠΥΡΣΕΙΑ
όλων των ΑΚΑΜ)

9. ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ Ε∆
10.

2 Οπτικοί δίσκοι

Μέσω ΠΥΡΣΕΙΑ

ΣΣΕ - ΣΝ∆ – ΣΙ - ΣΣΑΣ - ΣΑΝ - ∆ΑΕ -ΣΜΥ – ΣΜΥΝ- Μέσω
ηλεκτρονικού
ΣΤΥΑ-ΣΥ∆
ταχυδροµείου
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ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Β΄ΚΛΑ∆ΟΣ/Β2/1
ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ – ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
25 Απρ 14
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ
Ε∆ΥΕΘΑ 17 /2014
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΩΝ
1.

Έλληνες Εσωτερικού

α.
Υποβολή Αίτησης-∆ικαιολογητικών: έως 12 Μαΐου 2014
(Ηµεροµηνία στην οποία πρέπει να έχουν περιέλθει στις Σχολές 1ης Προτίµησης∆ΑΕ/Β1).
β.
Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων µε Ελλιπή ∆ικαιολογητικά: έως
30 Μαΐου 2014.
γ.
Υποβολή Ελλιπών ∆ικαιολογητικών: έως 6 Ιουνίου 2014
(Ηµεροµηνία στην οποία πρέπει να έχουν περιέλθει στις Σχολές 1ης Προτίµησης∆ΑΕ/Β1).
δ.
Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συµµετοχή
στις ΠΚΕ καθώς και προγράµµατος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος – χρόνος) : 13
Ιουνίου 2014.
2.

Έλληνες Εξωτερικού

α.
Υποβολή Αίτησης-∆ικαιολογητικών: έως 11 Ιουλίου
(Ηµεροµηνία στην οποία πρέπει να έχουν περιέλθει στη ∆ΑΕ/Β1).

2014

β.
Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων µε Ελλιπή ∆ικαιολογητικά: έως
25 Ιουλίου 2014.
γ.
Υποβολή Ελλιπών ∆ικαιολογητικών: έως 8 Αυγούστου 2014
(Ηµεροµηνία στην οποία πρέπει να έχουν περιέλθει στη ∆ΑΕ/Β1).
δ.
Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συµµετοχή
στις ΠΚΕ καθώς και προγράµµατος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος – χρόνος): 22
Αυγούστου 2014.
3.

Τονίζεται ότι, οι υποψήφιοι -ες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι:

α.
Να µάθουν αν τα δικαιολογητικά τους έγιναν δεκτά ή όχι και να τα
συµπληρώσουν, αν απαιτείται. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει από τις
Σχολές και από τη ∆ΑΕ/Β1 όπως προβλέπουν οι οργανισµοί λειτουργίας τους.
β.

Να ενηµερωθούν για το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής των ΠΚΕ.
Αντιναύαρχος Α. Θεοδοσίου ΠΝ
Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ

Ακριβές Αντίγραφο

Σχης (ΠΒ) Μιχαήλ Κουκάς
Επιτελής ΓΕΕΘΑ/ Β2/1
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ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Β΄ΚΛΑ∆ΟΣ/ Β2/1
ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ – ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
25 Απρ 14
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B» ΣΤΗΝ
Ε∆ΥΕΘΑ 17/2014
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.
Οι περιπτώσεις πού αφορούν στις ειδικές κατηγορίες των υποψηφίων,
ορίζονται από τον Ν. 3648/2008 – ΦΕΚ 38 Α' όπως παρακάτω:
«Άρθρο 11 Ν. 3648/2008 – ΦΕΚ 38 Α΄»
Ειδικές κατηγορίες εισαγωγής στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα και τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωµατικών
α.
Από το ακαδηµαϊκό έτος 2008−2009 στα Ανώτατα Στρατιωτικά
1.
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα – Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωµατικών
(ΑΣΕΙ−ΑΣΣΥ), επί του εκάστοτε καθοριζόµενου αριθµού εισακτέων και µέχρι
ποσοστού τριάντα πέντε επί τοις εκατό (35%), εισάγονται, κατά σειρά επιτυχίας, οι
ανήκοντες στις παρακάτω ειδικές κατηγορίες:
i.

Τέκνα πολυτέκνων.

ii.

Τέκνα οικογενειών µε τρία παιδιά.

β.
Επί του ανωτέρω ποσοστού (35%) και µέχρι ποσοστού δέκα επί
τοις εκατό (10%) επ’ αυτού, σε κάθε περίπτωση όµως τουλάχιστον ένα άτοµο,
εισάγονται, κατά σειρά επιτυχίας, οι ανήκοντες στις παρακάτω ειδικές κατηγορίες:
i.
Τέκνα ή αδελφοί αναπήρων και τραυµατισθέντων σε
πολεµικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των
Ενόπλων ∆υνάµεων ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό
εξήντα επτά επί τοις εκατό (67%) και άνω, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγµένη
υπηρεσία και ένεκα αυτής.
Τέκνα των θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων ∆υνάµεων
ii.
στον πόλεµο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας και ένεκα
αυτής.
iii.
Τέκνα Ελλήνων Μόνιµων Στρατιωτικών, εφέδρων και
κληρωτών οπλιτών, που συµµετείχαν µε οποιονδήποτε τρόπο στα πολεµικά
γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου
1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην
Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της
Κύπρου.
γ.
Οι Έλληνες - ίδες του εξωτερικού, του άρθρου 3 παράγραφος 1
του ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56 Α΄), όπως οι διατάξεις αυτού τροποποιήθηκαν και
συµπληρώθηκαν µε τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 10 του ν.
2327/1995 (ΦΕΚ 156 Α΄) και της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 2517/1997
./.
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(ΦΕΚ 160 Α΄), επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. Α1 και 4 του
Ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266 Α΄).
2.
Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων αυτές συµπληρώνονται από
υποψηφίους της γενικής σειράς, πλην της κατηγορίας 1 γ.».
« Άρθρο 12 Ν. 2552/1997 ΦΕΚ 266 Α'
Α.1) Από το ακαδηµαϊκό έτος 1998-1999 επιτρέπεται κατ' εξαίρεση
πέραν του εκάστοτε καθοριζόµενου αριθµού εισακτέων, η εισαγωγή υποψηφίων
ειδικών κατηγοριών των περιπτώσεων α' και β' της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.
1351/1983, όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τις διατάξεις της παρ.
11 του άρθρου 10 του ν. 2327/1995 και της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν.
2517/1997, στις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωµατικών των Ενόπλων ∆υνάµεων,
επιφυλασσοµένων των διατάξεων των άρθρων 1 και 11 παρ. 4 του ν. 1911/1990,
όπως ισχύει σήµερα, αναφορικά µε την εισαγωγή γυναικών στα Ανώτατα
Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και στις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωµατικών
και ανδρών στη Σχολή Αξιωµατικών Νοσηλευτικής. Το ποσοστό των υποψηφίων
των παραπάνω ειδικών κατηγοριών, που εισάγεται κατ' έτος σε καθεµία από τις
Σχολές, καθορίζεται σε τρία τοις εκατό (3%) επιπλέον του συνολικού αριθµού των
εισακτέων της γενικής σειράς κάθε Σχολής και είναι ενιαίο για το σύνολο των
υποψηφίων όλων των κατηγοριών αυτών.»
«Ν. 1294/1982 ΦΕΚ 122 Α'
Άρθρο µόνον.
Στο άρθρο 1 του Ν. 3298/1955 προστίθεται, παράγραφος 3, που έχει
1.
ως εξής:
"3. Επί πλέον του αριθµού εισακτέων που καθορίζεται µε την πιο
πάνω προκήρυξη εισάγονται στη Σχολή σε ποσοστό 20% από τους υπόλοιπους
επιτυχόντες µόνιµοι Υπαξιωµατικοί του Στρατού Ξηράς. Η εισαγωγή τους γίνεται
µε βάση τη σειρά επιτυχίας εκείνων, που έχουν συµπληρώσει χρόνο παραµονής
ως µόνιµοι Υπαξιωµατικοί, τουλάχιστο ένα έτος κατά την ηµεροµηνία εισαγωγής
τους στη Σχολή. Ως αποδεικτικό της πιο πάνω ιδιότητάς τους ορίζεται, το
Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου, το οποίο εκδίδεται από τη µονάδα στην οποία
υπηρετεί ο υποψήφιος".»
2.
Για την κάθε ειδική κατηγορία απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α.

Τέκνα Πολυτέκνων
Βεβαίωση κυρωµένη από την Ανωτάτη Συνοµοσπονδία
Πολυτέκνων (µε τη σφραγίδα «τυγχάνει έγκυρο» και εντός της διάρκειας ισχύος
κατά την υποβολή).
β.

Τέκνα Οικογενειών µε τρία παιδιά

(1) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το δήµο στα
δηµοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραµµένοι οι γονείς του υποψηφίου/ας ή ο
./.
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γονέας από τον οποίο αντλεί το δικαίωµα ένταξης στην ειδική κατηγορία, στο
οποίο να φαίνονται τα εν ζωή τέκνα.
(2) Σε περίπτωση που υπάρχει τριτεκνία λόγω δευτέρου ή και
περισσοτέρων γάµων, θα πρέπει να προσκοµίζονται δικαιολογητικά (π.χ.
∆ικαστική απόφαση) που να φαίνεται ποιος ασκεί την επιµέλεια των παιδιών.
γ. Τέκνα ή αδελφοί αναπήρων και τραυµατισθέντων σε
πολεµικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των
Ενόπλων ∆υνάµεων ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε
ποσοστό εξήντα επτά επί τοις εκατό (67%) και άνω, λόγω παθήσεώς τους
σε διατεταγµένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.
(1)

Βεβαίωση από ∆ΕΠΑΘΑ όπως το Υπόδειγµα «3».

(2) Γνωµάτευση Ανωτάτης Υγειονοµικής Επιτροπής (ΑΥΕ) του
αντίστοιχου Κλάδου, που να έχει εκδοθεί εντός τελευταίου εξαµήνου και να
βεβαιώνει το ποσοστό αναπηρίας 67%.
(3) Εκκαθαριστικό Σηµείωµα για συνταξιούχο στρατιωτικό όπως
το Υπόδειγµα «4» ή χρηµατικό ένταλµα εφάπαξ οικονοµικού βοηθήµατος.
(4)

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του πατέρα.

δ. Τέκνα των θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων ∆υνάµεων
στον πόλεµο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας και
ένεκα αυτής.
(1)

Βεβαίωση όπως το Υπόδειγµα «2».

(2)

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του πατέρα.

ε.

Τέκνα Ελλήνων Μονίµων Στρατιωτικών Εφέδρων και
Κληρωτών οπλιτών, που συµµετείχαν µε οποιονδήποτε τρόπο στα
πολεµικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20η Ιουλίου έως την 20η
Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το
1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγ.
Θεοδώρους της Κύπρου.
(1) Βεβαίωση από το αντίστοιχο Γενικό Επιτελείο (ΓΕΣ/∆ΙΣ –
ΓΕΑ/Μουσείο Ιστορίας ΠΑ – ΓΕΝ/Ιστορική Υπηρεσία Ναυτικού), στην οποία θα
φαίνεται ότι ο πατέρας του υποψηφίου συµµετείχε µε οποιονδήποτε τρόπο στα
αναφερόµενα πολεµικά γεγονότα.
(2)

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του πατέρα

στ. Οι Μόνιµοι Υπαξιωµατικοί του Στρατού Ξηράς.
Αναφορά στρατιωτικού όπως το Υπόδειγµα «1».
ζ.

Οι Έλληνες - ίδες του Εξωτερικού

./.
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Όπως στα Παραρτήµατα «Ε» και «ΣΤ» της παρούσας εγκυκλίου.

Αντιναύαρχος Α. Θεοδοσίου ΠΝ
Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ

Ακριβές Αντίγραφο

Σχης (ΠΒ) Μιχαήλ Κουκάς
Επιτελής ΓΕΕΘΑ/ Β2/1

./.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Β΄ΚΛΑ∆ΟΣ/ Β2/1
ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ – ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
25 Απρ 14
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ
Ε∆ΥΕΘΑ 17/2014
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΠΚΕ)
Οι ΠΚΕ, που προβλέπονται για τους υποψηφίους Στρατιωτικών
1.
Σχολών, υπόκεινται σ' ένα ενιαίο επιλογικό σύστηµα που περιλαµβάνει
Ψυχοµετρικές δοκιµασίες, Υγειονοµικές εξετάσεις και Αθλητικές δοκιµασίες.
2.
Οι διαδικασίες, για τις ανωτέρω δοκιµασίες – εξετάσεις, είναι ενιαίες και
ισχύουν για όλες τις Σχολές, πλην των εξαιρέσεων που περιγράφονται παρακάτω.
3.
Ειδικότερα, οι κοινοί υποψήφιοι -ες που δήλωσαν τις Σχολές του
Πολεµικού Ναυτικού (ΣΝ∆, ΣΜΥΝ) ή τη Σχολή Ικάρων/Τµ ΙΠΤ, όχι ως 1η (πρώτη)
προτίµηση, θα εξετάζονται µε µέριµνα της Σχολή πρώτης (1ης) προτίµησης και
στην κολύµβηση, εφόσον κρίθηκαν κατάλληλοι στις λοιπές ΠΚΕ.
4.
Οµοίως, οι κοινοί υποψήφιοι -ες που έχουν δηλώσει και τη Σχολή
Ικάρων/ Τµ ΙΠΤ, όχι ως πρώτη (1η) προτίµηση, θα υποβληθούν στη συνέχεια µε
µέριµνα της ∆ΑΕ/Β1 σε επιπλέον Ψυχοµετρικές και υγειονοµικές εξετάσεις, που
προβλέπονται για τους Ιπταµένους υποψηφίους, διάρκειας 4 εργασίµων ηµερών,
εφόσον κρίθηκαν κατάλληλοι στις λοιπές ΠΚΕ, συµπεριλαµβανοµένης και της
κολύµβησης µε µέριµνα της Σχολής πρώτης προτίµησης.
5.
∆ιευκρινίζεται ότι, οι υποψήφιοι -ες µε πρώτη (1η) Σχολή προτίµησης
τις Σχολές του Πολεµικού Ναυτικού (ΣΝ∆, ΣΜΥΝ) ή τη ΣΙ/Τµ ΙΠΤ, οι οποίοι
κρίθηκαν ακατάλληλοι στις αντίστοιχες ειδικές δοκιµασίες αυτών των Σχολών θα
συνεχίσουν τις ΠΚΕ, προκειµένου να κριθεί η καταλληλότητά τους για τις
υπόλοιπες Σχολές που έχουν δηλώσει.
Όλοι οι υποψήφιοι -ες της ειδικής κατηγορίας των Ελλήνων Εξωτερικού,
6.
θα υποβάλλονται σε ΠΚΕ από τη ∆ΑΕ/Β1.
ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
7.
Η ψυχοµετρική δοκιµασία διενεργείται από επιτροπή ψυχοµετρικών
δοκιµασιών, για τη διαπίστωση της καταλληλότητας των υποψηφίων για
σταδιοδροµία στις Ένοπλες ∆υνάµεις και περιλαµβάνει:
α.

∆ιερεύνηση χαρακτηριστικών προσωπικότητας

β.

∆ιερεύνηση γνωστικών ικανοτήτων.

γ.

∆οµηµένη ατοµική συνέντευξη επαγγελµατικής καταλληλότητας.

./.
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ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Οι υποψήφιοι -ες έχουν την υποχρέωση να προσκοµίσουν τις
8.
παρακάτω εργαστηριακές εξετάσεις:
α.
Γενική αίµατος, ουρία, σάκχαρο, κρεατινίνη, τρανσαµινάσες
αιµοσφαιρίνη και γενική ούρων µε γνωµάτευση ιατρού (Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. ή από
ιδιώτη ιατρό της χώρας).
β.
Ακτινογραφία θώρακα FACE µε γνωµάτευση ιατρού (Ν.Π.∆.∆. ή
Ν.Π.Ι.∆. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).
γ.
Ηλεκτροκαρδιογράφηµα µε γνωµάτευση ιατρού (Ν.Π.∆.∆. ή
Ν.Π.∆.Ι. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας) όπου 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.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).
ε.
Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση και ακοόγραµµα µε γνωµάτευση
ιατρού (Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).
στ. Γυναικολογική εξέταση (µόνο για υποψήφιες) µε γνωµάτευση
ιατρού (Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).
9.
Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το Υπ. Αριθ .Πρωτ. Υ4α/20100/10-32014 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, η Υπ.Αριθ.139491/16-11-2006 (ΦΕΚ
1747 Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) «Καθορισµός προϋποθέσεων,
κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστηµα νοσηλευτικής και
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων και οικονοµικά αδυνάτων
πολιτών» καθορίζει τους όρους ,τις προϋποθέσεις και όλες τις κατηγορίες
δικαιούχων που υπάγονται στο καθεστώς δωρεάν νοσοκοµειακής και
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στα δηµόσια νοσηλευτικά ιδρύµατα. Ως εκ τούτου
οι κάτοχοι βιβλιαρίου οικονοµικής αδυναµίας ή πιστοποιητικού κοινωνικής
προστασίας µπορούν να κάνουν δωρεάν ή σύµφωνα µε το αναγραφόµενο στο
βιβλιάριο ποσοστό συµµετοχής τους τις υγειονοµικές εξετάσεις και τις ιατρικές
γνωµατεύσεις , που αναφέρονται στη παράγραφο 8. Προκειµένου να βεβαιώνεται
ότι οι εξετάσεις θα γίνονται για τη συµµετοχή στις ΠΚΕ για την εισαγωγή στα ΑΣΕΙΑΣΣΥ, οι υποψήφιοι-ες (κάτοχοι βιβλιαρίου οικονοµικής αδυναµίας ή
πιστοποιητικού κοινωνικής προστασίας) που θα προσέρχονται στα
νοσοκοµεία απαιτείται να προσκοµίζουν αντίγραφο της Αίτησης –Υπεύθυνης
∆ήλωσης Υποψήφιου/ας ΑΣΕΙ (ΣΣΕ-ΣΝ∆-ΣΙ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝ) και ΑΣΣΥ (ΣΜΥΣΜΥΝ-ΣΤΥΑ-ΣΥ∆) Ακαδηµαϊκού Έτους 2014-2015(Υπόδειγµα «7»).
10. Οι εξετάσεις-γνωµατεύσεις θα επισυνάπτονται στο ∆ελτίο Υγειονοµικής
Εξέτασης (Υπόδειγµα «6»), εσώκλειστες σε φάκελο (στο εξωτερικό του οποίου θα
αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του υποψηφίου) και θα προσκοµίζονται από τον
ίδιο τον/την υποψήφιο -α στον εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του Στρατιωτικού
Νοσοκοµείου που είναι αρµόδιο για τη Σχολή 1ης (πρώτης) προτίµησης, κατά
την πρώτη ηµέρα των ΠΚΕ. Οι εξετάσεις-γνωµατεύσεις µπορούν να
διενεργηθούν σε Νοσηλευτικά ιδρύµατα Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.∆.Ι. ή από ιδιώτη ιατρό της
χώρας, µε την προϋπόθεση να έχουν γίνει εντός διµήνου πρό της
ηµεροµηνίας παρουσίασης τους για τις ΠΚΕ και να έχουν ευκρινή ηµεροµηνία
και σφραγίδα ιατρού. (ΠΡΟΣΟΧΗ: µη προσκόµιση ΟΛΩΝ των παραπάνω
εξετάσεων κατά την πρώτη ηµέρα των ΠΚΕ αποτελεί αιτία αποκλεισµού από
./.
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τη συνέχεια των ΠΚΕ). Λοιπές, επιπλέον και επαναληπτικές εξετάσεις, κατά την
κρίση της αρµόδιας υγειονοµικής επιτροπής, καθώς και οι µετρήσεις των
σωµατοµετρικών στοιχείων θα γίνονται στο αρµόδιο ανά Σχολή Στρατιωτικό
Νοσοκοµείο.
11. Οι κοινοί υποψήφιοι -ες για το Τµήµα Ιπταµένων της Σχολής Ικάρων
(ΣΙ/ΙΠΤ) µε άλλες Σχολές, να προσκοµίσουν αντίγραφα του ∆ελτίου Υγειονοµικής
Εξέτασης καθώς και των παραπάνω γνωµατεύσεων-εξετάσεων στο Κέντρο
Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) όπου θα υπόκεινται σε επιπλέον εργαστηριακό
έλεγχο.
12 Μετά την κατάταξή τους στην αντίστοιχη σχολή, οι επιτυχόντες -ούσες,
θα υποβάλλονται σε όλες τις εξετάσεις για τις οποίες είχαν προσκοµίσει
δικαιολογητικά και επιπλέον στις παρακάτω εξετάσεις: Τεστ HIV, τεστ HbsAg, τεστ
HCV, τοξικολογική ούρων, τεστ κύησης (µόνο για τις επιτυχούσες) και ειδικές
εξετάσεις αναλόγως της σχολής επιτυχίας όταν απαιτούνται µε ευθύνη και διαταγή
του αντιστοίχου Κλάδου.
13. Για νοσήµατα, παθήσεις ή βλάβες που δεν αναφέρονται στους πίνακες
και παραρτήµατα Π∆ 11/2014 (όπως ο ενδεικτικός Πίνακας Προσθήκης «1/Γ»),
όπως και για παρεκκλίσεις από το φυσιολογικό που επιδρούν στη σωµατική
ικανότητα, αποφαίνεται κατά την κρίση της η αρµόδια Ανώτατη Υγειονοµική
Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 3 , παράγραφος 4 του Π∆ 11/2014 και το άρθρο
7, υποπαράγραφος 1 ζ, του Ν∆ 1327/1973.
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
14.

Η διεξαγωγή δοκιµασιών θα γίνει όπως παρακάτω:

α.
Οι υποψήφιοι -ες που θα κριθούν κατάλληλοι-ες από τις
Υγειονοµικές Επιτροπές (βάσει εκδιδοµένου Πρακτικού), στη συνέχεια θα
συµµετάσχουν στις προβλεπόµενες αθλητικές δοκιµασίες. Οι χώροι διεξαγωγής των
αθλητικών δοκιµασιών θα γνωστοποιηθούν στους υποψηφίους, σύµφωνα µε το
πρόγραµµα κάθε Σχολής ή της ∆ΑΕ/Β1. Οι αθλητικές δοκιµασίες διεξάγονται στις
αθλητικές εγκαταστάσεις που διατίθενται στις Στρατιωτικές Σχολές.
β.
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα αγωνίσµατα και τα κατώτερα
όρια επίδοσης κατά αγώνισµα και Σχολή, που πρέπει να πετύχει ο υποψήφιος
(ανεξάρτητα φύλου) για να κριθεί κατάλληλος:

Α/Α

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΣΣΕ/Όπλα,
ΣΝ∆, ΣΙ/ΙΠΤ
ΣΜΥ/Όπλα

ΣΣΕ/Σώµατα,
ΣΙ/Μηχ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ,
ΣΜΥ/Σώµατα, ΣΜΥΝ,
ΣΤΥΑ, ΣΥ∆

1

∆ρόµος 100 µ.

16"

17"

2

∆ρόµος 1000 µ.

4΄και 20"

4΄ και 30"

3

Άλµα σε ύψος µε φόρα

1,05 µ.

1,00 µ.

./.
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4

Άλµα σε µήκος µε φόρα

3,60 µ.

3,60 µ.

5

Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.)
(Μέσος όρος ρίψης µε το δεξί και
το αριστερό χέρι)

4,50 µ.

4,40 µ.

Ελεύθερη κολύµβηση 50 µέτρων
για τη ΣΝ∆, ΣΙ/ΙΠΤ, ΣΜΥΝ.

2΄

2'

6

γ.
Οι υποψήφιοι -ες έχουν δικαίωµα για τους δρόµους µίας (1)
προσπάθειας και για τα άλµατα και τις ρίψεις τριών (3) προσπαθειών.
δ.
Στη ρίψη σφαίρας, ως τελική επίδοση υποψηφίου -ας ορίζεται ο
µέσος όρος του αθροίσµατος της καλύτερης επιµέρους επίδοσης µε το αριστερό
και µε το δεξί χέρι µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για όλους τους
υποψηφίους-ες.
ε.
Η αθλητική περιβολή των υποψηφίων αποτελεί αποκλειστικά δική
τους επιλογή και ευθύνη.
στ. Η σειρά διεξαγωγής των αγωνισµάτων καθορίζεται µε ευθύνη των
Σχολών, ανάλογα µε τις επικρατούσες τότε κλιµατολογικές και λοιπές συνθήκες και
των αριθµό των υποψηφίων.
ζ.
Οι υποψήφιοι-ες έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής στις Σχολές
προτιµήσεώς τους, εφόσον κρίνονται επιτυχόντες στις Αθλητικές ∆οκιµασίες, που
προβλέπονται, για τη συγκεκριµένη Σχολή.
15. Τονίζεται ότι, οι υποψήφιοι-ες για να επιτύχουν τα όρια επίδοσης των
αγωνισµάτων, καλό θα είναι να έχουν προετοιµασθεί εκ των προτέρων κατάλληλα.
16. Υποψήφιος-α που θα αποτυγχάνει να επιτύχει κατώτερο όριο σε κάποια
από τις αθλητικές δοκιµασίες, δεν θα συνεχίζει να εξετάζεται και στις υπόλοιπες.
17. Σε περίπτωση που για κάποιον-α υποψήφιο-α, προϋπάρχει ή προκύψει
πρόβληµα υγείας ή γυναικολογικής φύσης, υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης σε νέα
ηµεροµηνία, οπωσδήποτε µόνο µετά από επιτόπια εξέταση από τον
παρόντα ιατρό και πριν τη διεξαγωγή κάποιου αθλήµατος. Υποψήφιος -α που
αγωνίστηκε σε κάποιο άθληµα, µπορεί να επανεξεταστεί µόνο σε περίπτωση
τραυµατισµού του, ο οποίος επιτόπου θα βεβαιωθεί από τον ιατρό. Σε κάθε
περίπτωση, η επανεξέταση θα λάβει χώρα σε ηµεροµηνία εντός του χρονοδιαγράµµατος των ΠΚΕ και στο σύνολο των αθλητικών δοκιµασιών της Σχολής
πρώτης (1ης) προτίµησης.
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΛΟΙΠΑ
18. Η διαδικασία που ακολουθείται
αποτελεσµάτων είναι η ακόλουθη:

µέχρι

και

την

έκδοση

των

α.
Οι Σχολές – ∆ΑΕ/Β1 θα αποστέλλουν στη µηχανογράφηση του
ΥΠΑΙΘ, τους ικανούς υποψηφίους των ΠΚΕ.
β.
Το ΥΠΑΙΘ θα αποστέλλει στις ∆ΑΕ/Β1 – Σχολές επεξεργασµένες
καταστάσεις για έλεγχο ορθότητας.

./.
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γ.
Οι Σχολές – ∆ΑΕ/Β1, θα αποστείλουν στο ΥΠΑΙΘ εκ νέου τις
καταστάσεις, µε επισηµασµένες τυχόν διορθώσεις.
19. Σε κάθε περίπτωση, υπεύθυνοι για την ορθότητα και τη µορφή των
αποτελεσµάτων είναι οι Σχολές – ∆ΑΕ./Β1.
20. Επισηµαίνεται ότι, για τους κοινούς υποψηφίους -ες
αποτελέσµατα επιτυχόντων -ουσών στις ΠΚΕ και για όλες τις Σχολές που
δήλωσε ο υποψήφιος, θα εκδίδει µόνο η Σχολή πρώτης (1ης) προτίµησης. Το
ΥΠΑΙΘ µε βάση τις καταστάσεις και αφού λάβει υπόψη τις δηλώσεις
προτίµησης των υποψηφίων και τη συνολική βαθµολογία που
συγκέντρωσαν, θα συντάξει την τελική κατάσταση επιτυχόντων στις
Στρατιωτικές Σχολές κατά Τµήµα.
21. Στους υποψηφίους-ες Σχολών Όπλων ή Μαχίµων των ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ
που έχουν δηλώσει και Σχολές της ΕΛ.ΑΣ. (Έχουν υποβάλλει αίτηση σύµφωνα
µε αντίστοιχη προκήρυξη του Υπουργείου ∆ηµοσίας Τάξεως και
Προστασίας του Πολίτη), σε περίπτωση επιτυχίας των, θα χορηγείται
βεβαίωση συµµετοχής στις ΠΚΕ και ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, για χρήση στις λοιπές
εξετάσεις της ΕΛ.ΑΣ).
Αντιναύαρχος Α. Θεοδοσίου ΠΝ
Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ

Ακριβές Αντίγραφο

Σχης (ΠΒ) Μιχαήλ Κουκάς
Επιτελής ΓΕΕΘΑ/ Β2/1
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
"1" Ενδεικτικός Πίνακας των Κυριότερων Νοσηµάτων και Σωµατικών Ατελειών
που Αποκλείουν άµεσα τους Υποψηφίους των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ (Π∆ 11/2014– ΦΕΚ
17 Α')
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ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
25 Απρ 14
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ''1 '' ΣΤΟ ΠΑΡ/ΜΑ «Γ»
ΣΤΗΝ Ε∆ΥΕΘΑ 17/2014
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΤΕΛΕΙΩΝ
ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΑΣΕΙ ΚΑΙ ΑΣΣΥ
(Επισηµαίνεται ότι ο πλήρης πίνακας εµπεριέχεται στο Π∆ 11/2014– ΦΕΚ 17 Α')
ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ: Η Ρευµατοειδής Αρθρίτις, οι οροαρνητικές
1
σπονδυλαρθοπάθειες και άλλες αρθρίτιδες οποιασδήποτε αιτιολογίας.
Αντανακλαστική συµπαθητική αλγοδυστροφία. Μόνιµες βλάβες µεγάλων
αρθρώσεων ή συγγενείς δυσπλασίες, καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι αρθρώσεων.
Γενικευµένη οστεοπώρωση. Ιδιοσυστασιακή αδυναµία έξεως µεγάλου ή
µικροτέρου βαθµού ή νοσογόνος παχυσαρκία. (∆ΜΣ < 19 ή > 27 χλγ/µ2 για
άρρενες και <18 ή > 25 χλγ/µ2 θήλεις). Μεταβολικές παθήσεις
(βλεννοπολυσακχαριδώσεις, µεγαλακρία, λιποδυστροφίες, αιµοχρωµάτωση, νόσοι
εναποθέσεως λιπιδίων), σύνδροµο Υπερελαστικότητας, νόσος Paget, Οικ. Μεσογ.
Πυρετός, ινοµυαλγία, αυχ.σύνδροµο, όλα τα νοσήµατα του κολλαγόνου,
φυµατίωση ιαθείσα ή µη, συρίγγια ενεργά µε σηµαντικές ή λιγότερο σηµαντικές
λειτουργικές διαταραχές, σύφιλη και συφιλιδικές βλάβες, λοίµωξη HIV µε ή χωρίς
λειτουργικές διαταραχές ανεξαρτήτως ανταποκρίσεως σε θεραπεία, υδατίδες
κύστεις µονήρεις ή πολλαπλές. Παραµορφώσεις προσώπου, κατάγµατα µε ατελή
πώρωση ή άλλες συναφείς παθήσεις που επηρεάζουν σε µέτριο ή σοβαρότερο
βαθµό τη λειτουργία του στοµατογναθικού συστήµατος.
2.
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ: Χρόνιες κνιδώσεις συµπεριλαµβανοµένων και των φυσικών µε ή χωρίς αγγειοοίδηµα, κληρονοµικό αγγειοοίδηµα
από ανεπάρκεια C1q(ή επίκτητο), ιδιοπαθής αναφυλαξία, συστηµατική αναφυλαξία
τροφοεξαρτώµενη µετά από άσκηση, τροφική αλλεργία έάν το πρόβληµα
εξακολουθεί να υφίσταται παρά τη θεραπεία και µπορεί να συνεπάγεται
υποσιτισµό λόγω αδυναµίας παρακολούθησης του διαιτολογίου του Στρατού.
Ατοπική δερµατίτιδα ανεξαρτήτως ανταποκρίσεως σε θεραπεία, αλλεργική
δερµατίτιδα ανεξαρτήτως ανταποκρίσεως σε θεραπεία, αλλεργική δερµατίτιδα εξ'
επαφής. Αναφυλαξία από νυγµό υµενοπτέρων.
3.
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΠΑΘΗΣΕΙΣ:
Οξεία
Λευχαιµία,
Μυελοϋπερπλαστικές, Μυελοδυσπλαστικές, Λεµφοϋπερπλαστικές, Πλασµατοκυτταρικές
δυσπλασίες, ιστιοκυτταρικά & δενδριτικά νεοπλάσµατα. Ποιοτικές και ποσοτικές
δχές λευκών αιµοσφαιρίων ανεξαρτήτως βαρύτητος. Ανοσοανεπάρκειες
οποιασδήποτε βαρύτητος, απλστική αναιµία, απλασία µυελικής σειράς,
παροξυσµική νυχτερινή αιµοσφαιρινουρία, δυσερυθροποιητικές αναιµίες,
πορφυρίες, ανοσοαιµολυτικές αναιµίες.Συνδροµα παθολογικών αιµοσφα
ιρινών,ετεροζυγωτλια θαλασσαιµικώνυνδρόµων µε Hb <12 g/dl για άρρενες και
<11g/dl για θήλεις. Συγγενείς αιµολυτικές αναιµίες,έλλειψη G6PD οποιασδήποτε
βαρύτητος. Αναιµία Biermier, άλλες βαρείες αναιµίες, θροµβασθένειες, ιδιοπαθής
θροµβοπενική πορφύρα, επίκτητος θροµβοπενία κεντρικής ή περιφερικής αρχής
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4.
∆ΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ: Αιµαγγειώµατα µεγάλα δύσµορφα, ακµή
πολύµορφη πυκνή µε αποστήµατα ή νεκρωτική, ροδόχρους έντονη εκτεταµένη,
ακροκυάνωση, ακτινοδερµατίτιδα µε εξελκώσεις, αλωπεκία ουλωτική ή γυροειδής
εκτεταµένη, ανιδρωσία+υποτρίχωση+ανοδοντία, ατροφίες δέρµατος, δεµατίτιδα
γενικευµένη, ερπητοειδής δερµατίτιδα, δερµατοµυοσίτιδα, δυσκεράτωση, ελαστικό
ψευδοξάνθωµα, εκτεταµένες εξελκώσεις, ιδρωταδενίτις εκτεταµένη, ιχθύαση,
λεϊσµανίαση δερµατική, αφροδίσιο λεµφοκοκκίωµα, κακοήθης µελανίζουσα
ακάνθωση, σάρκωµα Kaposi, κακοήθεις όγκοι δέρµατος, παραψωρίαση, πέµφιγα,
πεµφιγοειδές, πολύµορφο ερύθηµα, ρινόφυµα, σαρκοείδωση δέρµατος, ουλές
εκτεταµένες, ψωρίαση, υπεριδρωσία.
5.
ΕΝ∆ΟΚΡΙΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ: Ανεπάρκειες ή υπερλειτουργίες
ενδοκρινών µε σοβαρές λειτουργικές διαταραχές. Νανισµός, Σακχαρώδης
∆ιαβήτης τύπου Ι ή ΙΙ, νεοπλάσµατα θυρεοειδούς, υποπαραθυρεοειδισµός,
επινεφριδική ανεπάρκεια, αφαίρεση ενός επινεφριδίου, υπεραλδοστερινισµός,
φαιοχρωµοκύττωµα, ιδιοπαθής µεγάλου βαθµού γυναικοµαστία, άποιος διαβήτης,
υποφυσιακή ανεπάρκεια, υπερπρολακτιναιµία, σύνδροµοCushing, αδενώµατα
επινεφριδίων ενεργά.
6.
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ: Όλες οι συστηµατικές παθήσεις του
νευρικού συστήµατος κληρονοµοεκφυλιστικές, βιοατροφικές µε βαρεία λειτουργική
ανεπάρκεια ή µε ελαφρές, ενδιάµεσες ή ατελείς µορφές. Εξωπυραµιδικά
σύνδροµα, δυστονίες, αποµυελινωτικές νόσοι, λοιµώδεις και φλεγµονώδεις νόσοι
του ΝΣ που καταλείπουν βαρείες, µέτριες ή ελαφρές υπολειµµατικές λειτουργικές
διαταραχές, διαµαρτίες στη διάπλαση εγκεφάλου, αναπτυξιακές διαταραχές, όγκοι
ΚΝΣ, χειρουργηθέντες όγκοι (καλοήθεις) του ΚΝΣ, νευρολογικοί νόσοι από
συστηµατικά νοσήµατα, επιληψίες, παράλυση πλεγµάτων νεύρων, πολυριζίτιδες,
πολυνευρίτιδες, µυασθένεια, ενδοκράνια υπέρταση, υδροκεφαλία.
ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ: Οστεοµυελίτιδες χρόνιες, οστεΐτιδες,
7.
µόνιµες συµφύσεις, ρικνώσεις, ρήξεις, ατροφίες ή άλλες παθήσεις µυών και
τενόντων, τενοντοελυτρίτιδες, τενοντοπάθειες, ελεύθερα οστεοχόνδρινα ή ξένα
σώµατα µεγάλων αρθρώσεων, αγκύλωση ή δυσκαµψία αρθρώσεων, αστάθειες
αρθρώσεων, παραµορφώσεις ή βραχύνσεις οστών, κατάγµατα µε ατελή πόρωση
ή άλλες χρόνιες επιπλοκές, οστεοχονδρίτιδες, επιφυσίτιδες, οστεονέκρωση.
Ατελής συνοστέωση οστών κρανίου, εµπιέσµατα ή απώλεια οστών κρανίου.
Ραιβόκρανο. Κάθε µόνιµη ανωµαλία συγγενής ή επίκτητη ως προς τον αριθµό,τον
άξονα,το µήκος και τις σχέσεις των µελών, ακρωτηριασµοί, πλατυποδία.
Μηνιγγοκήλη, µηννιγγοµυελοκήλη, συριγγοµυελία, επίµονη οσφυαλγία ή
αυχεναλγία λόγω δχών ανατοµοφυσιολογικών στοιχείων ΣΣ, µόνιµη
παραµόρφωση ΣΣ, κατάγµατα ή εξαρθρήµατα ΣΣ, καλοήθεις όγκοι ΣΣ, αυχενική
πλευρά, σ. Σκαληνών µυών, πλευροκλειδικό σ., κήλη ΜΣ δίσκου,
σπονδυλολίσθηση, σπονδυλοδεσίες. Συγγενείς ή επίκτητες ανωµαλίες στη
διάπλαση του θώρακος, ξένα σώµατα στο κύτος του θώρακα, παραµορφώσεις
ωµοπλάτης ή κλειδός.
ΨΥΧΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ: Ψυχωτικές διαταραχές σε ύφεση ή όχι, µε
8.
ανταπόκριση στη θεραπεία ή όχι, οργανικό ψυχοσύνδροµο, διαταραχές
προσωπικότητας, νευρωτικές διαταραχές, διαταραχές ελέγχου των παρορµήσεων,
χρήση παράνοµων ουσιών, ψυχοσεξουαλικές διαταραχές, βαρεία-µέτρια-ελαφρά
νοητική
υστέρηση,
δυσλεξία,
δυσγραφία,
δυσαριθµισία,
διαταραχές
συµπεριφοράς, τικ, βατταρισµός, τραυλισµός, υπνοβασία, ενούρηση, εγκόπρηση,
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διαταραχές προσαρµογής µε αγχώδες, δυσθυµικό, καταθλιπτικό ή µικτό
συναισθηµα.
9.
ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΩΤΩΝ- ΡΙΝΟΣ – ΣΤΟΜΑΤΟΣ - ΛΑΡΥΓΓΑ- ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ:
Τέλεια απόφραξη µίας ή και των δύο ρινικών χοανών, στενώσεις αυτών,
διατρήσεις ρινικού διαφράγµατος, όζαινα. ∆ιαµαρτίες στη διάπλαση του λαιµού,
συγγενείς διαµαρτίες στη διάπλαση του λάρυγγα, χρόνια λαρυγγίτιδα, τραύµατα
κακώσεις ή κατάγµατα του λάρυγγα, λαρυγγοκήλη, αφωνία ή φανερή αλλοίωση
φωνής, αµφίπλευρη παράλυση µυών που εκτείνουν τη γλωττίδα. Ολική ή υφολική
απώλεια ή δυσµορφία ή κακοήθεις εξελκώσεις ή µεγάλοι όγκοι πτερυγίων,
ατρθησίες ή επίκτητες ουλώδεις αποφράξειος ακουστικών πόρων, χρόνιος
τυµπανοσαλπιγγικός κατάρρους, λαβυρινθικός ίλιγγος &δχές της ισορροπίας,
κωφαλλαλία, βαρυκοΐα µονόπλευρη ή αµφίπλευρη, ακουστική απώλεια που
υπερβαίνει τις καθοριζόµενες στον πλήρη πίνακα ακουστικές συχνότητες. Κακή
διάπλαση του φάρυγγα, αχαλασία, διάχυτος οισοφαγικός σπασµός και άλλες
δευτεροπαθείς κινητικές διαταραχές (πχ επί σκληρδερµα) και άλλες µη ειδικές,
εκκολπώµατα οισοφάγου, καλοήθεις στενώσεις οισοφάγου, γαστροισοφαγική
παλινδρόµηση,
οισοφάγος
Barrett
όλων
των
βαθµών.
Χειλεογναθοϋπερωϊοσχιστία, εκτεταµένες ρικνώσεις ή δύσµορφες ουλές στόµατος,
ολική απώλεια οδόντων, ολική ή µερική απώλεια γλώσσης, δυσµορφία γλώσσης,
όγκοι σιελογόνων αδένων, µετεγχειρητικές λειτουργικές διαταραχές υπερώας ή
φαρυγγικού σφιγκτήρος.
10. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ: ∆ιαθλαστικές ανωµαλίες που
υπερβαίνουν τα καθορισµένα στον πλήρη πίνακα όρια του ενός ή και των δύο
οφθαλµών αναλόγως, συµβλέφαρο, αγκυλοβλέφαρο, εντρόπιο, βλεφαρόσπασµος,
λαγόφθαλµος, νυσταγµός, στραβισµός, κερατοπλαστική, κερατοειδόκωνος,
θόλωση
κερατοειδούς,
Ιριδοκυκλίτιδα,
ανιριδία,
αφακία,
καταρράκτης
χειρουργηθείς ή µη, αιµοππαγία ή θολερότητα του κερατοειδούς, παθήσεις ωχράς,
αποκόλληση ή εκφυλιστικές αλλοιώσεις του αµφιβληστροειδούς, ατροφία οπτικού
νεύρου, ηµιανοψία, ατροφία ή εξόρυξη βολβού, χρόνιος εξόφθαλµος διπλωπία,
χρόνια πυώδης δακρυοκυστίτιδα, εαρινός κατάρρους µε έντονα ενοχλήµατα,
δυσχρωµατοψία, ανισοµετρωπία, ηµεραλωπία.
11. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ: Φυµατίωση µε υπολείµµατα, χρόνιο
εµπύηµα, εκτεταµµένη παχυπλευρίτιδα, χρόνιο απόστηµα ή υπολειµµατα αυτών,
αυτόµατος ιδιοπαθής πνευµοθώρακας, µόνιµη άνοδος ενός ή και των δύο
ηµιδιαφραγµάτων µε λειτουργικές διαταραχές, διαφραγµατοκήλη µε παρεκτόπιση
σπλάγχνων, σαρκοείδωση, Βρογχικό Άσθµα σοβαρού ή µετρίου βαθµού, εκτοµή
πνεύµονος διαφόρου βαθµού, πνευµονοκονίαση, ίνωση, απλασία, αγενεσία
πνευµόνων, εξωγενείς αλλεργικές κυψελιδίτιδες, πνευµονική εµβολή υπό αγωγή ή
ιστορικό αυτής, σ.παχυσαρκίας-υποαερισµού, σ.απνοίας ύπνου.
12. ΚΑΡ∆ΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ: Συγγενείς παθήσεις της καρδιάς,
επίκτητες βαλβιδικές παθήσεις, χειρουργηµένες συγγενείς ή επίκτητες παθήσεις
καρδιάς ή µεγάλων αγγείων µε σοβαρές ή ελαφρές λειτουργικές διαταραχές
µυοκαρδιοπάθειες, µυοκαρδίτιδες, περικαρδίτιδες πρωτοπαθείς-δευτεροπαθείςλοιµώδεις, στεφανιαία νόσος, αποκλεισµός 3ου-2ου-1ου βαθµού, σ.WPW, µόνιµος
τεχνητός βηµατοδότης, παροξυσµική ταχυκαρδία, υποτροπιάζοντα συγκοπτικά
επεισόδια, αρρυθµίες ποικίλων βαθµών και βαρύτητος, αρτ,υπέρταση, πνευµονική
υπέρταση,
ανεύρυσµα
καρδίας-αορτής-άλλων
µεγάλων
αγγείων,
αρτηριοφλεβώδης επικοινωνία, αγγειοκινητικές ατροφικές διαταραχές άκρων,
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µεταθροµβωτικό σύνδροµο, όγκοι καρωτιδικού κόλπου, χρόνιο λεµφοίδηµα, κιρσοι
εκτεταµένοι µη χειρουργηθέντες.
13. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΠΛΑΧΝΩΝ: Βουβωνοκήλες, κήλες πρόσθιων ή πλάγιων
κοιλιακών τοιχωµάτων χωρίς χειρουργική αποκατάσταση, γαστρεκτοµή,
εκκολπώµατα 12δακτύλου, σ.Zolinger Ellison, γαστρτίτις του Menetrier, οικογενής
πολυποδίαση, κολεκτοµή, εκκολπώµατα, υποτροπιάζων ειλεός, συγγενείς
ανωµαλίες στοµάχου εντέρου, εντερεκτοµή, χειρουργηθέν συγγενές µεγάκολο, σ.
δυσαπορρόφησης, ν.Whipple, εντεροπάθεια από γλουτένη, κίρρωση ήπατος,
χρόνια ηπατίτιδα, χολολιθίαση, παγκρεατίτιδες οξείες ή χρόνιες, πυλαία υπέρταση,
µετατραυµατική σπληνεκτοµή, διορθωτικές χειρουργικές επεµβάσεις για νοσογόνο
παχυσαρκία, µεγαλοσπληνία, µόνιµες βλάβες πρωκτού, λοβεκτοµές ήπατος,
χολοκυστεκτοµή.
14. ΠΑΘΗΣΕΙΣ
ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ:
Νεφρεκτοµή,
µονήρης
συγγενής νεφρός, τραυµατικές βλάβες ενός ή των δύο νεφρών, νεφρική
ανεπάρκεια, νεφρωσικό σύνδροµο, οξείες νεφρίτιδες, σπειραµατονεφρίτιδες,
λευκωµατουρία,
αιµατουρία,
νεφρική
γλυκοζουρία,
λιθίαση
νεφρών,
υδρονέφρωση, χρονία πυελονεφρίτις, ανωµαλίες νεφρών ή ουρητήρων, βλάβες
νεφρικών αγγείων, κακοήθη νεοπλάσµατα νεφρών, πολυκυστικοί νεφροί,
νεφροσωληναριακή οξέωση,αγγειΐτιδες,πορφύρα Henoch-Schonlein, σ.Barter,
σ.Fanconi, νεφρογενής άποιος διαβήτης, IgA νεφροπάθεια. Εκστροφή,συγγενείς ή
επίκτητες βλάβες,τραυµατικές βλάβες,κυστεκτοµή,λίθοι,θηλώµατα,νευρογενής
κύστη. Ειδικότερα για τους Άνδρες: Επισπαδίας, υποσπαδίας, στενώµατα
ουρήθρας ,ερµαφροδιτισµός ή έλλειψη πέους, χρωµατοσωµικές ανωµαλίες έξω
γεν.οργάνων, απώλεια ή ατροφία όρχεων, κρυψορχία ή εκτοπία όρχεος, συγγενής
ή επίκτητη έλλειψη όρχεος, ελεφαντίαση οσχέου, ύπαρξη ενθεµάτων.
15. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΠΑΘΗΣΕΙΣ:
Μηνορραγίες,
µητρορραγίες,
πολυµηνόρροια, πρόωρη εµµηνόπαυση και γενικά έντονες διαταραχές εµµήνου
ρήσεως, καλοήθεις ή κακοήθεις όγκοι, ενδοµητρίτιδα, ενδοµητρίωση, διαµαρτίες
στη διάπλαση των γεν.οργάνων, συρίγγια κυστεοκολπικά, ουρηθροκολπικά,
ακράτεια ούρων από υπερένταση, γοναδική δυσγενεσία, ερµαφροδιτικές
καταστάσεις, νόσοι υπόφυσης ή υποθαλάµου.
16. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Α.

Σωµατοµετρικά στοιχεία
(1) Οι υποψήφιοι/ες για τα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ , πρέπει να έχουν
ανάστηµα τουλάχιστον ένα µέτρο και εξήντα εκατοστά (1,60µ.) οι γυναίκες και ένα
µέτρο και εβδοµήντα εκατοστά(1,70µ.) οι άνδρες.
(2) Οι υποψήφιοι άνδρες του τµήµατος ιπταµένων της Σχολής
Ικάρων κρίνονται ακατάλληλοι ,λόγω εργονοµικών περιορισµών των πτητικών
µέσων και υλικών εφόσον έχουν ανάστηµα µεγαλύτερο από ένα µέτρο και
ενενήντα εκατοστά (1,90µ.), µικρότερο από ένα µέτρο και εβδοµήντα
εκατοστά(1,70µ.) και ύψος κορµού µεγαλύτερο από ένα µέτρο (1µ).Οι υποψήφιες
γυναίκες του τµήµατος ιπταµένων της Σχολής Ικάρων κρίνονται ακατάλληλοι ,λόγω
εργονοµικών περιορισµών των πτητικών µέσων και υλικών εφόσον έχουν
ανάστηµα µεγαλύτερο από ένα µέτρο και ενενήντα εκατοστά (1,90µ.), µικρότερο
από ένα µέτρο και εξήντα και πέντε εκατοστά (1,65µ) και ύψος κορµού
µεγαλύτερο από ένα µέτρο (1µ).

./.
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(3) Επίσης ο ∆είκτης Μάζας Σώµατος (∆ΜΣ) των υποψηφίων για
εισαγωγή στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ, δηλαδή το πηλίκο του σωµατικού βάρους του /της
υποψηφίου/ας σε χιλιόγραµµα προς το τετράγωνο του ύψους του/της σε µέτρα,
για µεν τους άνδρες πρέπει να είναι από 19 έως και 27 Kgr/m2 για δε τις γυναίκες
από 18 έως και 25 Kgr/m2. (Παράδειγµα: Υποψήφιος ύψους 1,75 µ και βάρος
74 χγρ έχει ∆ΜΣ 74/(1,75 x 1,75) = 24,16.).
Β.

Οπτική Οξύτητα – Αντίληψη χρωµάτων

(1) Υποψήφιοι/ες Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ)
(Όπλων), Σχολής Ικάρων (ΣΙ) (Τµήµα Μηχανικών,ΕΑ), Σχολής Μονίµων
Υπαξιωµατικών Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ) και Αεροπορίας (ΣΤΥΑ,ΣΥ∆) πρέπει να
έχουν οπτική οξύτητα, χωρίς ή µε διόρθωση, ώστε να χαρακτηρίζονται Ι1 βάσει
του πλήρους Γενικού Πίνακα του Π∆ 11/2014(ΦΕΚ 17Α') (10/10 και διαθλαστική
ανωµαλία < 4 ½ σφαιρικές διοπτρίες).
(2). Υποψήφιοι/ες Στρατιωτικής Σχολής Αξιωµατικών Σωµάτων
(ΣΣΑΣ) και της Σχολής Αξιωµατικών Νοσηλευτικής(ΣΑΝ) πρέπει να
χαρακτηρίζονται ως Ι1 βάσει του πλήρους Γενικού Πίνακα του Π∆ 11/2014(ΦΕΚ
17Α') (10/10 και διαθλαστική ανωµαλία < 6 σφαιρικές διοπτρίες).
(3). Οι υποψήφιοι/ες της Σχολής Ναυτικών ∆οκίµων (ΣΝ∆)
(Μάχιµοι) πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα 10/10 σε κάθε οφθαλµό χωρίς
διόρθωση και να χαρακτηρίζονται Ι1 βάσει του πλήρους Γενικού Πίνακα του Π∆
11/2014(ΦΕΚ 17Α').
(4). Οι υποψήφιοι/ες της Σχολής Ναυτικών ∆οκίµων (ΣΝ∆)
(Μηχανικοί) και της Σχολής Μονίµων Υπαξιωµατικών Ναυτικού(ΣΜΥΝ) πρέπει να
χαρακτηρίζονται Ι1 βάσει του πλήρους Γενικού Πίνακα του Π∆ 11/2014(ΦΕΚ 17Α')
( 10/10 και διαθλαστική ανωµαλία < 2 ½ σφαιρικές διοπτρίες όσον αφορά
στη µυωπία, <3 όσον αφορά στην υπερµετρωπία και <2 όσον αφορά στον
αστιγµατισµό).
(5) Οι υποψήφιοι/ες του Τµήµατος Ιπταµένων της ΣΙ πρέπει να
έχουν οπτική οξύτητα για µακριά και για κοντά όχι µικρότερη (20/20) για κάθε
οφθαλµό.
Οι υποψήφιοι/ες της παραγράφου 16Β (3), (4) και (5) δεν
(6)
πρέπει να έχουν υποστεί εγχείρηση για διόρθωση διαθλαστικής ανωµαλίας µε
ακτινωτή κερατοτοµή.
(7)
Όλοι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν αντίληψη χρωµάτων
χωρίς να πάσχουν από δυσχρωµατοψία που εξακριβώνεται από τους
ψευδοϊσοχρωµατικούς πίνακες (ISHIHARA).
(8) Όλοι υποψήφιοι/ες, που φέρουν διορθωτικά γυαλιά, θα
πρέπει να τα έχουν µαζί τους και να µη φορούν φακούς επαφής.
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Γ.

Ακουστική Οξύτητα

Οι υποψήφιοι/ες όλων των Σχολών πρέπει να έχουν ακουστική
οξύτητα τελείως φυσιολογική να χαρακτηρίζονται Ι1 βάσει του πλήρους Γενικού
Πίνακα του Π∆ 11/2014 (ΦΕΚ 17Α'), δηλαδή ικανότητα αντίληψης ψιθυριστικής
φωνής από απόσταση 5 µέτρων και στα δύο ώτα, κάθε ένα χωριστά εξεταζόµενο,
ακοοµετρική δε πτώση όχι µεγαλυτέρα από 20 db σε όλες τις συχνότητες.

Ακριβές Αντίγραφο

Υποπτέραρχος (ΥΙ) Χρήστος Γρηγορέας
ΓΕΕΘΑ/∆ΥΓ

Πχης (ΥΙ) Κ. Κουσουνιάς ΠΝ
Επιτελής ΓΕΕΘΑ/ ∆ΥΓ/Ι

./.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Β΄ΚΛΑ∆ΟΣ/Β2
ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ – ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
25 Απρ 14
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆» ΣΤΗΝ
Ε∆ΥΕΘΑ 17/2014
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οι σπουδαστές -τριες των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ που αποβάλλουν την ιδιότητα
1.
τους αυτή, υποχρεούνται στην καταβολή αποζηµιώσεως στο ∆ηµόσιο, σύµφωνα
µε το άρθρο 8 του Ν. 1911/1990-ΦΕΚ 160 Α', εκτός της περίπτωσης εγγραφής
τους σε άλλη σχολή των Ε∆ ή των Σωµάτων Ασφαλείας. Σε περίπτωση
αποχώρησης και από τη δεύτερη σχολή, σε οποιοδήποτε έτος, υποχρεούνται να
καταβάλουν αποζηµίωση (άρθρο 8 του Ν.3257/2004-ΦΕΚ 143 Α').
2.
Οι σπουδαστές -τριες των ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ που έχουν εισαχθεί σε αυτές,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2525/1997- ΦΕΚ 188 Α', όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 1 παράγραφος 2 του Ν. 2909/2001-ΦΕΚ 90 Α', ή µε το
σύστηµα των γενικών εξετάσεων, οι οποίοι διαγράφονται από τις Σχολές αυτές για
λόγους υγείας ή υγειονοµικής ακαταλληλότητας µέχρι και την 15η Νοεµβρίου κάθε
ακαδηµαϊκού έτους, εγγράφονται για το ίδιο ακαδηµαϊκό έτος στο πρώτο έτος
σπουδών της Σχολής ή Τµήµατος επόµενης προτίµησης τους στο µηχανογραφικό
δελτίο του έτους εισαγωγής τους στη Σχολή από την οποία διαγράφονται. Η
εγγραφή γίνεται µόνον αν είχαν συγκεντρώσει βαθµολογία ίση ή µεγαλύτερη µε
αυτή του τελευταίου υποψηφίου-ας που έχει εισαχθεί στη συγκεκριµένη Σχολή ή
Τµήµα το ίδιο ακαδηµαϊκό έτος. Η εισαγωγή των σπουδαστών-τριών-τριών αυτών
στη Σχολή ή Τµήµα επόµενης προτίµησης γίνεται µε απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευµάτων ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου -ης που
υποβάλλεται το αργότερο µέσα σε ένα µήνα από τη διαγραφή του -ης. Η αίτηση
συνοδεύεται από αντίγραφο της απόφασης διαγραφής και της σχετικής
γνωµάτευσης της οικείας, κατά περίπτωση, Ανωτάτης Υγειονοµικής Επιτροπής
(ΑΥΕ) (άρθρο 9 του Ν. 3027/2002-ΦΕΚ 152 Α').
3.
Όσοι -ες σπουδαστές -τριες των σχολών του προηγούµενου εδαφίου
διαγράφονται για λόγους υγειονοµικής ακαταλληλότητας ή πτητικής ανεπάρκειας
µετά τις 15 Νοεµβρίου, εγγράφονται σε Σχολή ή Τµήµα επόµενης προτίµησης τους
υπό τις ίδιες προϋποθέσεις το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος από αυτό της διαγραφής
τους. Η εισαγωγή των σπουδαστών-τριών αυτών στο πρώτο έτος σπουδών της
Σχολής ή Τµήµατος της επόµενης προτίµησης του µηχανογραφικού τους δελτίου,
για την οποία έχουν συγκεντρώσει βαθµολογία τουλάχιστον ίση µε αυτήν του
τελευταίου εισαχθέντα στη Σχολή ή Τµήµα το συγκεκριµένο ακαδηµαϊκό έτος,
γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων το επόµενο, από
αυτό της διαγραφής τους, ακαδηµαϊκό έτος, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση
του ενδιαφερόµενου -ης, που υποβάλλεται το πρώτο δεκαπενθήµερο του
Σεπτεµβρίου του επόµενου ακαδηµαϊκού έτους από της διαγραφής τους και
συνοδεύεται απαραίτητα από αντίγραφο της απόφασης διαγραφής και τη σχετική
γνωµάτευση της οικείας, κατά περίπτωση, ΑΥΕ.
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Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούµενων περιπτώσεων, οι
4.
σπουδαστές -τριες της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωµατικών Σωµάτων (ΣΣΑΣ) και
της Σχολής Αξκών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) που διαγράφονται οποτεδήποτε από τη
Σχολή αυτή για λόγους υγείας, συνεχίζουν τη φοίτησή τους στο αντίστοιχο έτος
σπουδών, της οικείας Σχολής ή Τµήµατος του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης, ή του Τµήµατος Νοσηλευτικής του Εθνικού Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών, αντίστοιχα.
Κατά την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής και εφόσον
5.
από τη γνωµάτευση της οικείας, κατά περίπτωση, ΑΥΕ προκύπτει ότι ο
σπουδαστής- τρια που διαγράφεται δεν είναι ικανός κατηγόριας Ι-1, η εισαγωγή
του σε Σχολή ή Τµήµα επόµενης προτίµησής του επιτρέπεται για όλες τις λοιπές
Σχολές ή Τµήµατα εκτός των Στρατιωτικών Σχολών και των Σχολών της
Αστυνοµικής Ακαδηµίας.
6.
Όσοι -ες διαγράφονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου
αυτής από τις Σχολές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και
των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών των Ενόπλων ∆υνάµεων απολύονται
και τους παρέχεται δικαίωµα λήψης αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών,
σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.
7.
Όσοι -ες υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου αυτής και δεν
υποβάλλουν την προβλεπόµενη αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά µέσα στην
προθεσµία που ορίζεται κατά περίπτωση, χάνουν οριστικά το δικαίωµα εγγραφής
σε Σχολή ή Τµήµα επόµενης προτίµησής τους.
8. ∆ιευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση παραιτήσεως σπουδαστή -στριας από
ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ για προσωπικούς λόγους, τότε αυτός δεν υπάγεται στην περίπτωση
των υποψηφίων των παραγράφων 2 και 3 (διαγραφή για λόγους υγείας) και δεν
έχει το δικαίωµα εισαγωγής στη Σχολή ή Τµήµα της επόµενης προτίµησής του που
έχει δηλώσει στο µηχανογραφικό δελτίο.
9. Πληροφορίες σχετικά µε όλες τις Σχολές των Ε∆, υπάρχουν στις
ιστοσελίδες των Σχολών και της ΠΑ.(Βλέπε σελ.7).
Αντιναύαρχος Α. Θεοδοσίου ΠΝ
Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ

Ακριβές Αντίγραφο

Σχης (ΠΒ) Μιχαήλ Κουκάς
Επιτελής ΓΕΕΘΑ/ Β2/1
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ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Β΄ΚΛΑ∆ΟΣ/Β2
ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ – ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
25 Απρ 14
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΣΤΗΝ
Ε∆ΥΕΘΑ 17/2014
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΛΛΗΝΩΝ -Ι∆ΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑ
ΑΣΕΙ ΚΑΙ ΑΣΣΥ
Α.

ΓΕΝΙΚΑ

1.
Με
τον
γενικό
όρο
«Έλληνες-ίδες
του
Εξωτερικού»
προσδιορίζονται όσοι περιγράφονται στο άρθρο 3, παρ. 1, εδάφια α και β
του Ν.1351/1983 – ΦΕΚ Α'56 (όπως ισχύει), είτε ως τα τέκνα Ελλήνων
Κατοίκων του Εξωτερικού, είτε ως τα τέκνα Ελλήνων Υπαλλήλων
(Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού) που υπηρετούν στο Εξωτερικό.
Όλοι οι παραπάνω, προκειµένου για την εισαγωγή τους στις Στρατιωτικές
Σχολές, αποτελούν µία (1) ενιαία κατηγορία υποψηφίων. Οι ανήκοντες στην
κατηγορία αυτή µπορεί να είναι υποψήφιοι των ΑΣΕΙ και των ΑΣΣΥ και
εισάγονται σ' αυτές κατόπιν Γραπτών Εξετάσεων που διενεργούνται από το
ΥΠΑΙΘ και ΠΚΕ οι οποίες διενεργούνται µε µέριµνα της ∆ΑΕ/Β1.
Β.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΥΠΟΒΟΛΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ

2.
Οι Έλληνες-ίδες του Εξωτερικού για να θεωρηθούν ως υποψήφιοι των
ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν µε συστηµένη επιστολή εντός
των καθοριζοµένων στο Παράρτηµα«Α» ηµεροµηνιών, (ηµεροµηνία σφραγίδας
ταχυδροµείου) µια πλήρη σειρά δικαιολογητικών που αναγράφονται στις
παραγράφους 1γ και 2στ του Παραρτήµατος «ΣΤ» ΜΟΝΟ στη ∆ΑΕ/Β1, η οποία
θα είναι υπεύθυνη για τις περαιτέρω ενέργειες, ακόµη και αν κάποιος-α έχει ήδη
καταθέσει αντίστοιχη αίτηση ως συµµετέχων στις πανελλαδικές εξετάσεις του
ΥΠΑΙΘ.
3.
Το χρονοδιάγραµµα των ενεργειών που θα λάβουν χώρα για την
υποβολή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών, καθώς και οι λοιπές διαδικασίες που
θα ακολουθήσουν µέχρι και την πρόσκληση των επιτυχόντων -ουσών υποψηφίων
της κατηγορίας αυτής στη Σχολή επιτυχίας των, περιγράφεται στο Παράρτηµα
«Α» της παρούσας προκήρυξης.
Γ.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΠΚΕ)

4.
Οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικές για όλους -ες τους/τις υποψηφίους-ες των
ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ και θα διενεργηθούν στη ∆ΑΕ/Β1 ανεξαρτήτως της Σχολή πρώτης
(1ης) προτίµησης. Οι υποψήφιοι -ες που θα γίνουν δεκτοί µετά τον έλεγχο των
δικαιολογητικών θα ενηµερωθούν στις προκαθορισµένες ηµεροµηνίες, µε
αποκλειστικά δική τους ευθύνη, από την ιστοσελίδα της ΠΑ για το ακριβές
πρόγραµµα διεξαγωγής των ΠΚΕ καθώς και τον τόπο όπου αυτές θα διεξαχθούν.

./.

Ε-2
Λεπτοµέρειες που αφορούν τις ΠΚΕ αναφέρονται στο Παράρτηµα «Γ» της
παρούσας προκήρυξης.
∆.

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

5.
Οι επιτυχόντες -ούσες της κατηγορίας αυτής, µε την κατάταξή τους θα
πρέπει µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που θα προσκοµίζουν στα ΑΣΕΙ –
ΑΣΣΥ (όπως περιγράφονται στο Παράρτηµα «ΣΤ» του παρόντος και στην
αντίστοιχη απόφαση του ΥΠΑΙΘ., να καταθέτουν βεβαίωση της Ελληνικής
Προξενικής Αρχής της Χώρας προελεύσεώς των µε την οποία θα βεβαιούται ότι
έχουν εκκινήσει τις προβλεπόµενες διαδικασίες για την παραίτησή τους από την
ιθαγένεια της Χώρας αυτής (αν δεν έχουν αποκλειστικά την Ελληνική Ιθαγένεια).
Εν συνεχεία, θα πρέπει εντός τριών (3) µηνών από την κατάταξή των στη Σχολή
επιτυχίας των να έχει ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, γεγονός που θα
βεβαιώνεται µε την προσκόµιση επίσηµου κυβερνητικού εγγράφου της Χώρας
προέλευσης, θεωρηµένου από την εκεί Ελληνική Προξενική Αρχή, από το οποίο
θα προκύπτει η παραίτηση.
6.
Επισηµαίνεται ότι οι υπόψη υποψήφιοι-ες θα πρέπει να γνωρίζουν
επαρκώς την ελληνική γλώσσα, διότι εάν αποδειχθεί ότι δεν την γνωρίζουν θα
αποµακρύνονται των ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ στα οποία ενδεχοµένως έχουν εισαχθεί, επειδή
σύµφωνα µε τη διδακτική/εκπαιδευτική διαδικασία που ισχύει, δεν θα έχουν τη
δυνατότητα να παρακολουθούν τα διδασκόµενα µαθήµατα και να συµµετέχουν
επιτυχώς στις εξετάσεις, που σε κάθε περίπτωση γίνονται αποκλειστικά στην
ελληνική γλώσσα.
7.
Οι υποψήφιοι-ες της κατηγορίας αυτής, που συµµετείχαν και στις
ΠΚΕ που διεξήχθησαν για τους Έλληνες του εσωτερικού, του ιδίου
Ακαδηµαϊκού Έτους και κρίθηκαν ακατάλληλοι, µπορούν να συµµετέχουν
κανονικά στις ΠΚΕ των Ελλήνων-ίδων Εξωτερικού. Επισηµαίνεται ότι οι δύο
διαδικασίες είναι ανεξάρτητες η µια από την άλλη και οι υποψήφιοι-ες
υποβάλλονται στο σύνολο των ΠΚΕ, ανεξάρτητα από τη κρίση καταλληλότητας ή µη στις ΠΚΕ (ψυχοµετρικές δοκιµασίες, υγειονοµικές εξετάσεις
και αθλητικές δοκιµασίες) που διεξήχθησαν για τους Έλληνες του
εσωτερικού. Στην περίπτωση όπου δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστηµα δύο
µηνών από την ηµεροµηνία πραγµατοποίησης των ιατρικών εξετάσεων
µέχρι την έναρξη των ΠΚΕ της κατηγορίας Ελλήνων Εξωτερικού, οι
υποψήφιοι-ες έχουν τη δυνατότητα υποβολής αντίγραφου του ∆ελτίου
Υγειονοµικής Εξέτασης Υποψηφίου µε το οποίο συµµετείχαν στις ΠΚΕ ως
Έλληνες του εσωτερικού ,κατά την πρώτη ηµέρα παρουσίασης τους για τις
ΠΚΕ της κατηγορίας Ελλήνων Εξωτερικού στη ∆ΑΕ/Β1, στο οποίο θα
επισυνάπτονται αντίγραφα των γνωµατεύσεων των ιατρικών εξετάσεων.
Αντιναύαρχος Α. Θεοδοσίου ΠΝ
Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ

Ακριβές Αντίγραφο

Σχης (ΠΒ) Μιχαήλ Κουκάς
Επιτελής ΓΕΕΘΑ/ Β2/1
./.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Β΄ΚΛΑ∆ΟΣ/Β2
ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ – ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
25 Απρ 14
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗΝ
Ε∆ΥΕΘΑ 17 /2014
1.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
α.

ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ - Ι∆ΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
(1)

Αίτηση - Υπεύθυνη ∆ήλωση υποψηφίου, όπως Υπόδειγµα

«7».
(2) Φωτοαντίγραφο (Φ/Α) απολυτηρίου, εφόσον έχουν
αποφοιτήσει την παρελθούσα εκπαιδευτική περίοδο και παλαιότερα. Όσοι
αποφοιτούν την παρούσα εκπαιδευτική περίοδο, βεβαίωση του Λυκειάρχη ότι είναι
µαθητές της Γ' Λυκείου και ότι η διαγωγή τους µέχρι την ηµεροµηνία εκδόσεως της
είναι τουλάχιστον "ΚΟΣΜΙΑ". (Υπόδειγµα «5»). Εφόσον ο Λυκειάρχης αρνηθεί την
έκδοση αυτής της βεβαιώσεως, θα αναφέρεται αυτό σε ιδιαίτερη υπεύθυνη
δήλωση που θα υπογράφεται από τον ενήλικο υποψήφιο ή για τον ανήλικο από
τον ασκούντα ή τους ασκούντες τη γονική µέριµνα ή επιτροπεία θεωρούµενου του
γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ.
(3) Πιστοποιητικό γέννησης, από το οποίο θα προκύπτει και η
Ελληνική ιθαγένεια.
(4) Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας του
υποψηφίου.
(5) ∆ελτίο υγειονοµικής εξέτασης υποψηφίου ( θα προσκοµιστεί
στη Σχολή πρώτης (1ης) προτίµησης την 1η ηµέρα των ΠΚΕ).
(6) Οι υποψήφιοι -ες της ΣΙ (όλων των τµηµάτων της) πρέπει
επιπλέον, υποχρεωτικά να υποβάλουν πιστοποιητικό αναγνωρισµένο από το
κράτος, όπως προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία, που θα βεβαιώνει τη
γνώση της Αγγλικής Γλώσσας σε επίπεδο Β2 (Καλή Γνώση) του Ευρωπαϊκού
Πλαισίου Γλωσσοµάθειας.
(7) Επισηµαίνεται ότι, όσα δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί από
ξένη Κρατική αρχή ή Οργανισµό ή Ίδρυµα και για το λόγο αυτό είναι γραµµένα σε
ξένη γλώσσα, διάφορη της Ελληνικής, θα πρέπει προκειµένου να γίνουν δεκτά να
είναι επικυρωµένα και µεταφρασµένα στα Ελληνικά ή από Ελληνική ∆ιπλωµατική
αρχή στο εξωτερικό ή το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας.
(8) Επιπρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον ο υποψήφιος υπάγεται
σε µια από τις ειδικές κατηγορίες, όπως αναλύονται στο Παράρτηµα «Β».
β. ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΟ∆ΑΠΗ ΠΟΥ
∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
(1) Ισχύουν τα δικαιολογητικά (1) έως (6) της παραγράφου 1α.
(2) Πιστοποιητικό Ελληνικής Προξενικής Αρχής στο οποίο να
αναφέρεται ότι είναι Έλληνες το γένος και επιπλέον να είναι γραµµένη η
ηµεροµηνία γέννησης και αν είναι έγγαµος-η ή άγαµος-η (ξενόγλωσσο από τη
χώρα προέλευσης συνοδευόµενο από µετάφραση στα Ελληνικά).

./.

ΣΤ-2
(3) Πιστοποιητικό διαµονής από τον αντίστοιχο δήµο της χώρας,
εάν τα τελευταία χρόνια διαµένει µόνιµα στην Ελλάδα ή στον οποίο προτίθεται
να εγγραφεί, εφόσον εισαχθεί στη Σχολή.
(4) Πιστοποιητικό διαγωγής (ποινικού µητρώου) από τη χώρα
προέλευσης ή από την ηµεδαπή ή και από τις δύο.
(5) Θεωρηµένο Φ/Α ταυτότητας οµογενούς ή διαβατηρίου.
(6) Επισηµαίνεται ότι, όσα δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί από
ξένη κρατική Αρχή ή Οργανισµό ή Ίδρυµα και για το λόγο αυτό είναι γραµµένα σε
ξένη γλώσσα άλλη από την Ελληνική, θα πρέπει προκειµένου να γίνουν δεκτά να
είναι επικυρωµένα και µεταφρασµένα στα Ελληνικά ή από Ελληνική ∆ιπλωµατική
Αρχή στο εξωτερικό ή το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος.
γ.

ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ - Ι∆ΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

(1) Ισχύουν τα δικαιολογητικά (1) έως (6) της παραγράφου 1.α.
(2) Πιστοποιητικό
Ελληνικής
Προξενικής
Αρχής
(αντί
πιστοποιητικού δήµου), για τους υποψηφίους που γεννήθηκαν και διαµένουν στο
εξωτερικό από Έλληνες/ίδες γονείς που κατοικούν στο εξωτερικό και έχουν (οι
γονείς) Ελληνική ιθαγένεια, στο οποίο να είναι γραµµένα και να βεβαιώνονται τα
παρακάτω στοιχεία:
(α) Ηµεροµηνία, µήνας και έτος που γεννήθηκαν
αριθµητικά και ολογράφως.
(β) ∆ήµος ή Κοινότητα του Κράτους, όπου είναι γραµµένοι
ή επιθυµούν να γράφουν εάν εισαχθούν στη Σχολή.
(γ) Τη διαγωγή τους (εάν έχουν καταδικαστεί, διώκονται).
(δ) Εάν είναι έγγαµοι -ες ή άγαµοι -ες.
(ε) Εάν έχουν τέκνα ή αναµένουν τη γέννηση τέκνου.
(3) Τα τέκνα των Ελλήνων Υπάλληλων (Στρατιωτικού και
Πολιτικού προσωπικού) να προσκοµίσουν πιστοποιητικό από την Υπηρεσία των,
ότι υπηρετούν ή υπηρετούσαν στο Εξωτερικό το υπόψη χρονικό διάστηµα.
(4) Επισηµαίνεται ότι, όσα δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί από
ξένη κρατική Αρχή ή Οργανισµό ή Ίδρυµα και για το λόγο αυτό είναι γραµµένα σε
ξένη γλώσσα άλλη από την Ελληνική, θα πρέπει προκειµένου να γίνουν δεκτά να
είναι επικυρωµένα και µεταφρασµένα στα Ελληνικά ή από την Ελληνική
∆ιπλωµατική Αρχή στο Εξωτερικό ή το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος.
δ.

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ
(1)

Υποψήφιοι -ες για τη ΣΣΕ – ΣΣΑΣ
Αναφορά τους, όπως στο Υπόδειγµα «1» µε συνηµµένα:
(α)

Τα αναφερόµενα δικαιολογητικά (1) έως (6) στην

παράγραφο 1α.
(β) Πλήρες Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου επί του οποίου
επικολλάται και κυρώνεται η φωτογραφία του υποψήφιου, αφού ελεγχθεί και
θεωρηθεί από Στρατολογική υπηρεσία.
(2)

Υποψήφιοι -ες για τη ΣΝ∆-ΣΙ
./.

ΣΤ-3
Αναφορά τους, όπως στο Υπόδειγµα «1» µε συνηµµένα τα
δικαιολογητικά (1) έως (6) της παραγράφου 1α.
(3)

Υποψήφιοι -ες για τη ΣΑΝ
Τα δικαιολογητικά (1) έως (6) της παραγράφου 1α,απευθείας

στη ΣΑΝ.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Για τους υποψηφίους που είναι ήδη µαθητές σε άλλη ΑΣΕΙ –
ΑΣΣΥ, δεν απαιτείται η προσκόµιση Αντίγραφου Φύλλου Μητρώου.
2.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
(Προσκοµίζονται στη Σχολή Επιτυχίας την ήµερα κατατάξεως)
α.

ΕΛΛΗΝΕΣ -Ι∆ΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

(1) Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου.
(2) Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν είναι γραµµένοι σε άλλο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
ή βεβαίωση διαγραφής, εφόσον έχουν εγγραφεί σε άλλο ΤΕΙ ή ΑΕΙ. Η υπεύθυνη
δήλωση υποβάλλεται µέχρι την ορκωµοσία και προκειµένου για τη ΣΣΑΣ – ΣΑΝ
µέχρι την προηγούµενη της εγγραφής στο αντίστοιχο Πανεπιστηµιακό τµήµα.
(3) Να φέρουν µαζί τους:
(α) Την αστυνοµική τους ταυτότητα.
(β) ∆ιαβατήριο (όσοι έχουν).
(γ) Βιβλιάριο Υγείας Παιδικής ηλικίας (όσοι έχουν).
(δ) Τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), σε επίσηµο
έγγραφο της αρµόδιας ∆ΟΥ.
(ε) Τη βεβαίωση βαθµού πρόσβασης από Λύκειο
αποφοίτησης (αφορά µόνο τους επιτυχόντες στη ΣΣΑΣ και ΣΑΝ).
(στ) Το Στρατολογικό Αριθµό (Αριθµός Στρατιωτικού
Μητρώου)(όσοι έχουν).
(ζ) Βεβαίωση ΑΜΚΑ (όσοι έχουν).
(η) Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας,
όπου πρώτος δικαιούχος θα είναι ο -η επιτυχών -ούσα και θα φαίνεται ο αριθµός
και ο IBAN.
(θ) Αριθµός ασφαλισµένου (ΑΜΑ) ΙΚΑ (φωτοαντίγραφο
βιβλιαρίου ή άλλο επίσηµο έγγραφο του ΙΚΑ για όσους έχουν)
(4) Οι επιτυχόντες
αντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας.

να

προσκοµίζουν,

εφόσον

κατέχουν,

β. ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΟ∆ΑΠΗ ΠΟΥ ∆ΕΝ
ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
(1)
(2)

Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.α.
Κυρωµένο Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου.
./.

ΣΤ-4
(3) Τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στην παράγραφο 5 του
Παραρτήµατος «Ε».
γ.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ -ΕΣ ΤΗΣ ΣΣΕ ΚΑΙ ΣΙ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΙΣ
ΕΝΟΠΛΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ.
(1) Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.α.
(2) Πιστοποιητικό της ∆ιευθύνσεως Προσωπικού του Κλάδου
που υπηρετούν (Στρατός - Ναυτικό - Αεροπορία), στο οποίο θα φαίνονται ότι δεν
έχουν παραπεµφθεί σε δίκη µε βούλευµα δικαστικού συµβουλίου στρατοδικείου, ή
κοινού ποινικού δικαστηρίου ή µε απευθείας κλήση Εισαγγελικής Αρχής για
οποιοδήποτε από τα εγκλήµατα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο 8ζ της
προκηρύξεως.
δ.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ
(1)
(2)

Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, για δικαστική χρήση.
Πιστοποιητικό Στρατολογικής Καταστάσεως τύπου «Α» (για

άνδρες).

Αντιναύαρχος Α. Θεοδοσίου ΠΝ
Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ

Ακριβές Αντίγραφο

Σχης (ΠΒ) Μιχαήλ Κουκάς
Επιτελής ΓΕΕΘΑ/ Β2/1

./.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Β΄ΚΛΑ∆ΟΣ/Β2
ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ – ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
25 Απρ 14
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Z» ΣΤΗΝ
Ε∆ΥΕΘΑ 17/2014
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ
(Ν. 1294/1982)
1.
Οι υποψήφιοι-ες της ΣΣΕ Μόνιµοι Υπξκοί του ΣΞ υποβάλλονται σε
εξετάσεις, οι οποίες οργανώνονται µε µέριµνα της Σχολής και διεξάγονται στις
εγκαταστάσεις της ΣΣΕ, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που καθορίζονται στον
Οργανισµό της Σχολής, τους ισχύοντες Νόµους και Π∆ και την Κοινή Υπουργική
Απόφαση (ΚΥΑ)/21 Αυγ 02 (ΦΕΚ Β΄1142), στα µαθήµατα Γ΄ τάξης του Γενικού
Λυκείου:
α.
Νεοελληνικής Γλώσσας (Έκθεση – Έκφραση) από την εξεταστέα
ύλη των µαθηµάτων γενικής παιδείας.
β.
Μαθηµατικά, Φυσική και Χηµεία από την εξεταστέα ύλη των
µαθηµάτων της θετικής κατεύθυνσης.
Η εισαγωγή στη Σχολή γίνεται µε βάση τη σειρά επιτυχίας εκείνων που
2.
έχουν συµπληρώσει χρόνο παραµονής, ως Μόνιµοι Υπξκοί, τουλάχιστον ένα (1)
χρόνο κατά την ηµεροµηνία εισαγωγής τους στη ΣΣΕ.
3.
Οι υποψήφιοι -ες Μόνιµοι Υπξκοί µπορούν να πληροφορηθούν
για την ύλη, το χρόνο, την διαδικασία και τον τόπο των εξετάσεων από το
Τµήµα Εισιτηρίων Εξετάσεων της ΣΣΕ, στα τηλέφωνα: 2108904026-4127,
2108904093, Φαξ 2108970232.

Αντιναύαρχος Α. Θεοδοσίου ΠΝ
Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ

Ακριβές Αντίγραφο

Σχης (ΠΒ) Μιχαήλ Κουκάς
Επιτελής ΓΕΕΘΑ/ Β2/1

./.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Β΄ΚΛΑ∆ΟΣ/Β2
ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ – ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
25 Απρ 14
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «H» ΣΤΗΝ
Ε∆ΥΕΘΑ 17/2014
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ-ΤΙΤΛΟΣ

"1"

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

"2"

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΚΝΑ ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ Ε∆

"3"

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΠΗΡΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ή ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

"4"

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ

"5"

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΥΚΕΙΟΥ

"6"

∆ΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

"7"

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΩΝ

Αντιναύαρχος Α. Θεοδοσίου ΠΝ
Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ

Ακριβές Αντίγραφο

Σχης (ΠΒ) Μιχαήλ Κουκάς
Επιτελής ΓΕΕΘΑ/ Β2/1

./.

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ «1»
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΠΡΟΣ : …………….(1)

ΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ
..………………………
(2)………………………..
(3)……………………….

ΘΕΜΑ: Συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό για Εισαγωγή Σπουδαστών -τριών στα ΑΣΕΙΑΣΣΥ
ΣΧΕΤ :

Προκήρυξη ∆ιαγωνισµού Σχολής

1.
Αναφέρω ότι επιθυµώ να λάβω µέρος στον εισιτήριο διαγωνισµό των
Σχολών ………. κατά το έτος 2014 έχοντας τα απαιτούµενα προσόντα.
2.
Συνηµµένα υποβάλλω την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση προς:
(4)……………….. για τη συµµετοχή µου στη σχετική διαδικασία καθώς και τα
υπόλοιπα δικαιολογητικά.
3.

Παρακαλώ για την αποστολή των πιο πάνω στην παραπάνω Σχολή.
(Υπογραφή)

Ο∆ΗΓΙΕΣ:
(α)

Στη θέση (1) γράφεται η Υποµονάδα.

(β) Στις θέσεις (2) και (3) γράφονται τα στοιχεία υποψηφίου Στρατιωτικού και
ηµεροµηνία σύµφωνα µε τον Κανονισµό Στρατιωτικής Αλληλογραφίας.
(γ) Στη θέση (4) γράφεται η Υπηρεσία υποβολής δικαιολογητικών κατά Σχολή
όπως αναφέρεται στην προκήρυξη.
Υποπτέραρχος (Ι) Ιωάννης Μανωλάκος
∆Β' Κ/ ΓΕΕΘΑ

Ακριβές Αντίγραφο

Σχης (ΠΒ) Μιχαήλ Κουκάς
Επιτελής ΓΕΕΘΑ/ Β2/1

./.

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ «2»
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΕΚΝΑ ΦΟΝΕΥΘΕΝΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ή ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΣΕ ∆ΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ …..
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Ο ................................................................................. (1) ∆ιευθυντής του 1ου ΕΓ
(ή ∆νσης Στρ. Προσωπικού ή ∆ιοικητικού)
ΒΕΒΑΙΩΝΩ
ότι ο υποψήφιος της Σχολής ........…………… είναι τέκνο του (2)
…………………………………. που φονεύθηκε κατά τη διάρκεια των πολεµικών
επιχειρήσεων .…………………………………………. ή που πέθανε εν καιρώ
ειρήνης κατά την εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας πρόδηλα και αναµφισβήτητα
ένεκα αυτής. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται ύστερα από αίτηση του για να
υποβληθεί στη Σχολή
………………………………..2014

Ο∆ΗΓΙΕΣ:
(α) Στη θέση (1) γράφονται τα στοιχεία ανάλογα µε την περίπτωση του
∆ιευθυντού του Στρατιωτικού Προσωπικού του κάθε Κλάδου
(β) Στη θέση (2) γράφεται ο βαθµός και το όπλο, ΑΜ και ονοµατεπώνυµο του
πατέρα του.
(γ) Η παρούσα βεβαίωση εκδίδεται µετά την προσκόµιση πιστοποιητικού
οικογενειακής κατάστασης στην εκδούσα Αρχή.

Υποπτέραρχος (Ι) Ιωάννης Μανωλάκος
∆Β' Κ/ ΓΕΕΘΑ

Ακριβές Αντίγραφο

Σχης (ΠΒ) Μιχαήλ Κουκάς
Επιτελής ΓΕΕΘΑ/ Β2/1

./.

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ «3»
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΠΗΡΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ Ή ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
∆ΕΠΑΘΑ
ΓΡΑΦ. ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΘΥΜ. ΠΟΛΕΜΟΥ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Βεβαιώνουµε ότι ο ……………………………………… είναι Ανάπηρος (1)
Αριθ. Βιβλιαρίου Συντάξεων ........................................................ και µε αναπηρία
υπάγεται
στις
διατάξεις
του
Ν.
………………………………………………………..........................
Η παρούσα χορηγείται για να χρησιµεύσει ………………

Αθήνα, ………………..2014
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Το Γραφ. Αναπ. Θυµ. Πολέµου

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆ΕΠΑΘΑ

Ο∆ΗΓΙΕΣ
(α) Στη θέση (1) γράφεται «ειρηνικής περιόδου» ή πολεµικών επιχειρήσεων µε
την αντίστοιχη µνηµόνευση του Νόµου.

Υποπτέραρχος (Ι) Ιωάννης Μανωλάκος
∆Β' Κ/ ΓΕΕΘΑ

Ακριβές Αντίγραφο

Σχης (ΠΒ) Μιχαήλ Κουκάς
Επιτελής ΓΕΕΘΑ/ Β2/1

./.

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ «4»
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΜΗΝΑΣ - ΕΤΟΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΟ

ΣΤΡΑΤ/ΚΗ

ΣΥΝΤΑ
ΑΤΑ
ΦΥΜΑ

ΕΟΒΣ
ΑΝΑ∆
∆ΩΡΟ

∆ΙΟΡΘ.

ΦΟΡΟΣ
ΤΑΑΘΠ
ΤΠ & ∆
∆ΙΑΤΡ
ΙΚΑ

ΧΑΡΤ.
ΓΣΑΘΠ
ΜΤΠΥ
ΚΑΤΑΣ.
ΤΥ∆ΚΥ

ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΤΚ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΟΛΗ

ΠΕΡΙΘ.
ΠΣΑΥΟ
ΟΣΕ/ΑΟΑ
ΕΠΙΣΤ.

ΑΛΗΛ.
ΠΟΠΣ.
Τ.Τ
Π 2084

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Το παρόν υπόδειγµα δεν είναι δεσµευτικό. Γίνονται δεκτά και άλλοι τύποι
αρκεί να συµπεριλαµβάνουν τα παραπάνω ελάχιστα στοιχεία

Υποπτέραρχος (Ι) Ιωάννης Μανωλάκος
∆Β' Κ/ ΓΕΕΘΑ

Ακριβές Αντίγραφο

Σχης (ΠΒ) Μιχαήλ Κουκάς
Επιτελής ΓΕΕΘΑ/ Β2/1

./.

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ «5»
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ : ………………………………………………………….
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΛΥΚΕΙΟ …………………...........................................
ΤΗΛΕΦΩΝΟ.......................................... ……………………………
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ………………………………………………………….

Βεβαιώνεται ότι ο/η …………………….του ………………………. είναι µαθητ
…… της ………….. τάξης του Λυκείου µας κατά το σχολικό έτος 2014 – 2015
όπου παρακολουθεί µαθήµατα της ………………… Κατευθύνσεως ή (ΕΠΑΛ
Οµάδος Α ή Β) και η διαγωγή του µέχρι σήµερα χαρακτηρίζεται……………………..
Ο κωδικός αριθµός του/της παραπάνω ως υποψηφίου της Τριτοβάθµιας
Εκπαίδευσης
είναι…………………………………………………………………………..
Η βεβαίωση χορηγείται για ............................................................................

-Ο∆ιευθυντής Λυκείου
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Το παρόν υπόδειγµα δεν είναι δεσµευτικό. Γίνονται δεκτές όλες οι βεβαιώσεις
που υποχρεωτικά θα συµπεριλαµβάνουν διαγωγή, κωδικό υποψηφίου, σφραγίδα
Λυκείου και υπογραφή Λυκειάρχη.
Υποπτέραρχος (Ι) Ιωάννης Μανωλάκος
Ακριβές Αντίγραφο
∆Β' Κ/ ΓΕΕΘΑ

Σχης (ΠΒ) Μιχαήλ Κουκάς
Επιτελής ΓΕΕΘΑ/ Β2/1

./.

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ «6»

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΕΠΙΚΟΛΛΑΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΟ,
(∆ΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ –
ΘΕΩΡΗΣΗ)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΟ/Α

∆ΕΛΤΙΟ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ
(ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ∆ΥΟ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ ΦΥΛΛΟΥ)
ΕΠΩΝΥΜΟ: ......................................................................................................................................
ΟΝΟΜΑ : ...........................................................................................................................................
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ : ............................................................................................................................
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : .........................................................................................................
ΑΡΙΘ. ∆ΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ : ...........................................................................................................
ΑΜΚΑ…………………………………………………………………………………………………………
KΩ∆ΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ……………………………………………………………………………………
ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ (ΚΥΚΛΩΣΕ ΟΣΕΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙΣ)
Α. ΣΣΕ-ΟΠΛΑ
Β. ΣΣΕ-ΣΩΜΑΤΑ
Γ. ΣΝ∆-ΜΑΧΙΜΟΙ
∆. ΣΝ∆-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Ε. ΣΙ-ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ
Ζ. ΣΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Η. ΣΣΑΣ
Θ. ΣΑΝ
Ι. ΣΜΥ-ΟΠΛΑ
ΙΑ. ΣΜΥ-ΣΩΜΑΤΑ
ΙΒ. ΣΜΥΝ
ΙΓ. ΣΤΥΑ
Ι∆. ΣΥ∆………

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΕ

ΑΡΙΘ. ΓΝΩΜ. ΑΝΩΤ. ΥΓΕΙΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ........................
ΗΜΕΡ. ΕΞΕΤΑΣΗΣ : ................................

ΥΨΟΣ: .................
ΒΑΡΟΣ: ...............
∆ΜΣ : ..................
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ / ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ (∆ΙΑΓΡΑΨΤΕ ΑΝΑΛΟΓΑ)…………………………
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
-ΟΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

-ΟΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

-ΤΑΜΕΛΗ
Α.

Β.

-2ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε∆ΥΕΘΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΣΦΡΑΓΙ∆Α-ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΞΕΤΑΣΗ.

ΤΜΗΜΑ

ΕΙ∆ΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

Ακτινογραφία θώρακα FACE

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

Γενική εξέταση αίµατος,
αιµοσφαιρίνη, ουρία,
σάκχαρο, κρεατινίνη,
τρανσαµινάσες, γενική
ούρων

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ

Ηλεκτροκαρδιογράφηµα
και γνωµάτευση.

ΩΡΛ

Ωτορινολαρυγγολογική
εξέταση και ακοόγραµµα

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ

ΑΡΙΘ. ΚΑΙ
ΗΜ/ΝΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Οφθαλµολογική εξέταση µε
καταγραφή
της
οπτικής
οξύτητας,
βαθµού
διαθλαστικής
ανωµαλίας
εκάστου οφθαλµού,
ύπαρξη ή µη
∆υσχρωµατοψίας
(µε ISIHARA), ύπαρξη
νοσήµατος ή πάθησης

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΦΡΑΓΙ∆Α
ΙΑΤΡΟΥ

∆ύναται να συµµετάσχει σε αθλητικές
δοκιµασίες

ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ
∆Ο......./10..../10......SPH..........CYL
AΟ......./10..../10......SPH..... ....CYL
ΑΝΤ.ΧΡΩΜ........ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΣ.......
ΑΛΛΟ ΝΟΣΗΜΑ……………………

Γυναικολογική εξέταση

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
(∆ιενεργούνται από τους Ιατρούς του αρµοδίου Στρατιωτικού Νοσοκοµείου )
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ

ΥΨΟΣ:
ΒΑΡΟΣ:
∆.Μ.Σ.

ΤΙΜΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ:
(ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΙ/ΙΠΤ)

ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ. ∆ΕΝ
ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ
η
ης
ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΤΗΝ 1 ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΠΚΕ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ 1 ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΘΕΙ.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Α/Α ΑΙΤΗΣΗΣ

/

/

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ)

ΕΠΙΚΟΛΛΑΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ,
(∆ΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ –
ΘΕΩΡΗΣΗ)

(ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΣΕΙ (ΣΣΕ – ΣΝ∆ – ΣΙ – ΣΣΑΣ – ΣΑΝ ) ΚΑΙ ΑΣΣΥ ( ΣΜΥ – ΣΜΥΝ – ΣΤΥΑ – ΣΥ∆)
ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 – 2015
ΠΙΝΑΚΑΣ «Α»
01. ΠΡΟΣ:…..……………………………………………………………………………….....
(Να γράψεις τη Σχολή πρώτης (1ης) προτίµησης, όπου θα στείλεις την Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση και εκεί θα
εξεταστείς)

ΠΙΝΑΚΑΣ «Β»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

02. Κωδικός Υποψηφίου:
03. Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:
04. Επώνυµο:
05. Όνοµα:
06. Ονοµατεπώνυµο Πατέρα:
07. Ονοµατεπώνυµο Μητέρας:
08. Ηµεροµηνία Γεννήσεως:

/

09. Είµαι έγγαµος: (Σηµείωσε µε Χ)

/
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ)

10. Έχω ή αναµένω γέννηση τέκνου: (Σηµείωσε µε Χ)
(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ)

11. Στοιχεία Κατοικίας - Επικοινωνίας:
α. Περιφέρεια:
β. ∆ήµος:
γ. Πόλη – Κοινότητα:
δ. ∆ιεύθυνση – Αριθµός:
ε. Ταχυδροµικός Κώδικας:
στ. Σταθερό Τηλέφωνο επικοινωνίας:
ζ. Κινητό Τηλέφωνο επικοινωνίας:
η. ∆ιεύθυνση Ηλεκτρον. Ταχυδρ. (e-mail)

ΠΙΝΑΚΑΣ «Γ»
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
12. ∆ηλώνω ότι επιθυµώ να εξεταστώ για την καταλληλότητα στις παρακάτω Σχολές:
(Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η : Να σηµειώσεις µε Χ τα Τµήµατα των Σχολών που επιθυµείς. Επιπλέον του Χ, να σηµειώσεις µε 1, 2, 3 τη
σειρά επιθυµίας των τµηµάτων-ειδικοτήτων της ΣΜΥΝ. Σε περίπτωση που µείνουν κενά, η σειρά επιθυµίας των τµηµάτων-ειδικοτήτων
θεωρείται αυτόµατα Α – Γ – ∆. Για το έτος 2014 – 2015, δεν θα εισαχθούν υποψήφιοι στις Ειδικότητες Πεδίου Β)
(1) Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ)

(Α) ΟΠΛΑ

(Β) ΣΩΜΑΤΑ

(2) Σχολή Ναυτικών ∆οκίµων (ΣΝ∆)

(Γ) ΜΑΧΙΜΟΙ

(∆) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

(3) Σχολή Ικάρων (ΣΙ)

(Ε) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ

(Ζ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

(4) Στρατιωτική Σχολή Αξιωµατικών Σωµάτων (ΣΣΑΣ)

(Η) ΙΑΤΡΙΚΟ

(Θ) ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ

(Ι) Ο∆ΟΝΤΟΪΑΤΡΙΚΟ

(Ν) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

(Λ) ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

(Κ) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ

(Μ) ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΩΝ – ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΣΣΝΣ)
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(5) Σχολή Αξιωµατικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)

(Ξ)

(6) Σχολή Μονίµων Υπαξιωµατικών (ΣΜΥ)

(Ο) ΟΠΛΑ

(7) Σχολή Μονίµων Υπαξιωµατικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)

(Ρ)
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΠΕ∆ΙΟΥ Α

(8) Σχολή Τεχνικών Υπαξιωµατικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ)

(Σ)

(9) Σχολή Υπαξιωµατικών ∆ιοικητικών (ΣΥ∆)

(Τ)

13.
14.

(Π) ΣΩΜΑΤΑ

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΠΕ∆ΙΟΥ Γ

Είµαι υποψήφιος των Σχολών της ΕΛ.ΑΣ (Σηµείωσε µε Χ)

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΠΕ∆ΙΟΥ ∆

ΝΑΙ

ΟΧΙ

∆ηλώνω ΜΟΝΟ µία από τις Ειδικές κατηγορίες του Ν. 3648/2008 (Σηµείωσε µε Χ)
α. Τέκνα πολυτέκνων και τριτέκνων οικογενειών (Άρθρο 11 Παρ. 1α)
β. Τέκνα αναπήρων πολέµου και άλλες περιπτώσεις του νόµου (Άρθρο 11 Παρ. 1β)
γ. Έλληνες Εξωτερικού (Άρθρο 11 Παρ. 1γ)

15.

Ανήκω στην κατηγορία του (Σηµείωσε µε Χ)

90%

10%

16.

Είµαι απόφοιτος ΕΠΑΛ Α΄ (Σηµείωσε µε Χ)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

17.

Θα εξεταστώ σε ειδικό µάθηµα του ΥΠΑΙΘ (Σηµείωσε µε Χ)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

18.

Θα εξεταστώ προφορικά στις εξετάσεις του ΥΠΑΙΘ (Σηµείωσε µε Χ)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

∆εν καταδικάστηκα ούτε διώκοµαι για τα αδικήµατα ή εγκλήµατα που αναφέρονται στην
παρούσα.
19.

∆εν έχω εκπέσει από στρατιωτικό βαθµό, ούτε αποστρατεύτηκα για λόγους πειθαρχίας,
ούτε έχω καταδικαστεί σε ανυποταξία. Ούτε αποβληθεί ή απολυθεί στο παρελθόν από άλλη
Στρατιωτική Σχολή.
20.

Έλαβα γνώση όλων των όρων της παρούσας εγκυκλίου και ιδιαίτερα ότι σε
περίπτωση που θα κριθώ εισακτέος, είµαι υποχρεωµένος να προσκοµίσω τα
δικαιολογητικά κατάταξης, εντός των καθορισµένων προθεσµιών. Επιπλέον, ∆ΗΛΩΝΩ
ΥΠΕΥΘΥΝΑ, ότι η παρούσα αίτηση και όλα τα έγγραφα που υποβάλω µε αυτή, είναι
γνήσια και ακριβή.
21.

Έλαβα γνώση και συναινώ, εφόσον προσκληθώ για κατάταξη σε κάποια ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, να
υποβληθώ σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στον αύξοντα αριθµό 343 του πίνακα νοσηµάτων
του άρθρου 15 του Π∆ 11/2014, µεταξύ άλλων και σε εξέταση χρήσης παρανόµων ουσιών
κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου, µε πλήρη διαφύλαξη των ευαίσθητων δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση άρνησης των εξετάσεων, σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 4 του Π∆ 11/2014 ή βρεθώ θετικός σε τέτοιες
ουσίες, γνωρίζω ότι θα αποβληθώ από τη Σχολή Κατάταξης.
22.

Αναλαµβάνω όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κατάταξή µου σε ΑΣΕΙ –
ΑΣΣΥ.
23.

Γνωρίζω ότι δε θα γίνω δεκτός για κατάταξη σε ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ και αν έχω καταταγεί θα
αποβληθώ, αν τα αναφερόµενα στην παρούσα ή/και κάποιο από τα δικαιολογητικά που
συνυποβάλλω, αποδειχθούν ανακριβή ή ψευδή ή µεταβληθούν µέχρι την ηµεροµηνία
κατάταξης, οπότε υπέχω όλων των νοµίµων οικονοµικών και άλλων συνεπειών της αποβολής.
24.
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ΠΙΝΑΚΑΣ «∆»

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ)

25. Αποστέλλω µαζί µε την παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση τα εξής δικαιολογητικά:

α. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου (µόνο για απόφοιτους)
β. Βεβαίωση Λυκειάρχη ή Υπεύθυνη δήλωση άρνησης χορήγησης (σε περίπτωση άρνησης).
γ. Πιστοποιητικό γέννησης, από το οποίο προκύπτει η Ελληνική ιθαγένεια.
δ. Φωτοαντίγραφο 2 όψεων του δελτίου ταυτότητας.
ε. (ΜΟΝΟ Για υποψήφιους/ες όλων των τµηµάτων της ΣΙ) Πιστοποιητικό αναγνωρισµένο από
το κράτος που θα βεβαιώνεται η γνώση της Αγγλικής Γλώσσας σε επίπεδο Β2 (Καλή Γνώση) του
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσοµάθειας
στ. (ΜΟΝΟ για ανήλικους υποψήφιους/ες, των οποίων η γονική µέριµνα-επιτροπεία, δεν
ασκείται από τους γονείς) Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού του ασκούντα τη γονική µέριµναεπιτροπεία.
26. Επιπλέον καταθέτω τα εξής δικαιολογητικά που µε αφορούν (αφορά µόνο σε υποψήφιους ειδικών
κατηγοριών ή καταγόµενους από την αλλοδαπή ή που υπηρετούν στις Ε∆):
α. ……………………………………………………………………………………………………………..
β. ……………………………………………………………………………………………………………..
γ. ……………………………………………………………………………………………………………..
δ. ……………………………………………………………………………………………………………..
ε………………………………………………………………………………………………………………..

Να συµπληρώνεται Μ Ο Ν Ο
Να συµπληρώνεται Μ Ο Ν Ο
από Ενήλικο Υποψήφιο
για Ανήλικο Υποψήφιο
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ
Ο ∆ΗΛΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

Ηµεροµηνία

/

Η ∆ΗΛΟΥΣΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ

/

……………………………………………………….
Υπογραφή – Ονοµατεπώνυµο Υποψηφίου

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ Ή Ο ΝΟΜΙΜΑ ΑΣΚΩΝ ΤΗ ΓΟΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Αριθµός Ταυτότητας

………………………………………………….
Υπογραφή – Ονοµατεπώνυµο
Η ΜΗΤΕΡΑ Ή Η ΝΟΜΙΜΑ ΑΣΚΟΥΣΑ ΤΗ ΓΟΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Αριθµός Ταυτότητας

………………………………………………….
Υπογραφή – Ονοµατεπώνυµο
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Για το γνήσιο των υπογραφών
(Από ΚΕΠ ή άλλη αρµόδια Στρατιωτική , Αστυνοµική ή ∆ηµοτική Αρχή)
/
/
(Ηµεροµηνία ηη/µµ/εεεε)
(Σφραγίδα – Υπογραφή Αρµοδίου Υπαλλήλου)
Μη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής/ών στη παρούσα αίτηση θεωρείται λόγος απόρριψής της, άρα και της συµµετοχής
του/της υποψηφίου/ας, από τις προκαταρκτικές εξετάσεις.
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ «Ε»
01. Όλα τα στοιχεία στην παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση να συµπληρώνονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
02. Για τους ανήλικους υποψηφίους/ες, η παρούσα – Υπεύθυνη ∆ήλωση να συµπληρώνεται από
τους 2 γονείς ή τον/την ασκούντα την γονική µέριµνα ή επιτροπεία. Ενήλικος θεωρείται ο υποψήφιος
που την ηµεροµηνία υπογραφής, έχει συµπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας του.
03. ΠΙΝΑΚΑΣ «Β» ,ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 04,05,06,07:Αν υπάρχουν δύο ονόµατα ή επώνυµα αφήνετε κενό
µεταξύ των τετραγωνιδίων.
04. ΠΙΝΑΚΑΣ «Γ»,ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12: Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η : Να σηµειώσεις µε Χ τα Τµήµατα των
Σχολών που επιθυµείς. Επιπλέον του Χ, να σηµειώσεις µε 1, 2, 3 τη σειρά επιθυµίας των
τµηµάτων-ειδικοτήτων της ΣΜΥΝ ,εφόσον επιθυµείς να είσαι υποψήφιος για τη συγκεκριµένη
Σχολή. Σε περίπτωση που µείνουν κενά, η σειρά αυτόµατα θεωρείται Α – Γ – ∆. Για το έτος 2014 –
2015, δεν θα εισαχθούν υποψήφιοι στις Ειδικότητες Πεδίου Β. Εάν στο µηχανογραφικό δελτίο του
ΥΠΑΙΘ δηλωθούν διαφορετικά τµήµατα από αυτά που δηλώθηκαν στην παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη
∆ήλωση, το ΥΠΑΙΘ για την έκδοση των µηχανογραφικών καταστάσεων επιτυχόντων δεν θα τα λάβει
υπόψη.
05. ΠΙΝΑΚΑΣ «Γ», ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 25, 26: Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, κατά κατηγορία
υποψηφίου, αναγράφονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Β» και «ΣΤ» της παρούσας εγκυκλίου που θα τη
βρεις αναρτηµένη στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ: www.geetha.mil.gr, αλλά και στις ιστοσελίδες όλων
των Σχολών και της ΠΑ.

ΠΙΝΑΚΑΣ «ΣΤ»

ΣΗΜΕΙΑ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ

01. Οι υποψήφιοι καταθέτουν, µε συστηµένη επιστολή, συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη µία (1)
Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση µαζί µε τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά, ΜΟΝΟ προς τη
Σχολή 1ης (πρώτης) προτίµησης. Οι διευθύνσεις αποστολής είναι:
α. ΣΣΕ: Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Τµήµα Εισαγωγικών Εξετάσεων, Βάρη Αττικής, ΒΣΤ 902 (www.sse.gr)
β. ΣΝ∆: Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Για τη Σχολή Ναυτικών ∆οκίµων), Λεωφόρος Μεσογείων 229 (ΤΓΝ 1040), ΤΚ
15561, Χολαργός, Αθήνα (www.hna.gr)
γ. ΣΙ,ΣΤΥΑ,ΣΥ∆: ∆ιοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (∆ΑΕ/Β1) ΑΒ ∆εκελείας, Αχαρναί Αττικής, ΤΓΑ: 1010 (www.haf.gr)

δ. ΣΣΑΣ: Στρατιωτική Σχολή Αξιωµατικών Σωµάτων - Πλήθωνος Γεµιστού 2, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54638 (www.ssas.gr)
ε. ΣΑΝ: Σχολή Αξιωµατικών Νοσηλευτικής – Στρατόπεδο «ΣΑΚΕΤΑ Α΄», ΒΣΤ 902 Βύρωνας ΤΚ 16201, (www.san.army.gr)

στ. ΣΜΥ: Σχολή Μονίµων Υπαξιωµατικών, Τρίκαλα Τ.Κ. 42100 (www.smy.gr)
ζ. ΣΜΥΝ: Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Για τη Σχολή Μονίµων Υπαξιωµατικών Ναυτικού), Λεωφόρος Μεσογείων 229
(ΤΓΝ 1040), ΤΚ 15561, Χολαργός, Αθήνα (www.hellenicnavy.gr/smyn)

02. Οι υπηρετούντες στις Ε∆ (Μονάδες – Σχολές), να υποβάλλουν την αίτηση µε τα δικαιολογητικά,
υπηρεσιακώς.
03. Οι Υποψήφιοι –ες, κατά τις ΠΚΕ, να έχουν υποχρεωτικά µαζί τους:
α. Φωτοαντίγραφο της παρούσας Αίτησης.
β. ∆ελτίο Ταυτότητας (αστυνοµική ή στρατιωτική)
γ. ∆ελτίο ταυτότητας υποψηφίου (του ΥΠΑΙΘ)

04. Οι υποψήφιοι –ες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι –ες, να ενηµερωθούν στις καθορισµένες
ηµεροµηνίες, για το αν έγιναν δεκτοί και τις ηµεροµηνίες διεξαγωγής των ΠΚΕ (που είναι µέγιστης
διάρκειας 5 εργασίµων ηµερών).
05. Για το Ακαδηµαϊκό Έτος 2014 – 2015, δεν θα εισαχθούν υποψήφιοι στις ΣΙ-ΕΑ και ΣΙΡ.

ΠΙΝΑΚΑΣ «Ζ»

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ ΠΛΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΤΕΛΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΑΠΟ
ΤΙΣ
ης
ΣΧΟΛΕΣ 1
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ∆ΑΕ/Β1
ΑΙΤΗΣΗΣ
ΚΑΙ
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΠΟ
ΤΙΣ
ΣΧΟΛΕΣ 1ης ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ∆ΑΕ/Β1
ΜΕ ΕΛΛΕΙΠΟΝΤΑ
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΕΛΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΑΠΟ
ΤΙΣ
ης
ΣΧΟΛΕΣ 1
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ∆ΑΕ/Β1
ΕΛΛΕΙΠΟΝΤΩΝ
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
ΑΠΟ
ΤΙΣ
ΣΧΟΛΕΣ
1ης
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ-∆ΑΕ/Β1
∆ΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΚΕ

12-5-2014

30-5-2014

6-6-2014

13-6-2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ/Ι∆ΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΑΕ/Β1
ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΗ ∆ΑΕ/Β1 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΜΕ ΕΛΛΕΙΠΟΝΤΑ
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΑΕ/Β1
ΕΛΛΕΙΠΟΝΤΩΝ
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΗ ∆ΑΕ/Β1 ∆ΕΚΤΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΚΕ

11-7-2014

25-7-2014

8-8-2014

22-8-2014
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