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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 
ΠΡΟΣ:  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
  Β΄ΚΛΑΔΟΣ/Β2/1 

  ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ 

 Πίνακα Αποδεκτών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 

  Τηλ.: 210 6574234 

ΚΟΙΝ:  Φ.337/101/302444 
  Σ.2391 
  Αρ. Εγκυκλίου:13 
  Αθήνα, 23 Απρ 18 

   

ΘΕΜΑ:
Θ
Ε
Μ
Α
: 

Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριών Ανωτάτων 
Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), Ευελπίδων (ΣΣΕ), 
Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Ικάρων (ΣΙ), Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), 
Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών 
Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεμικού 
Ναυτικού (ΣΜΥΝ), Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) 

  Κοινοποιείται προς γνώση και ενέργεια η «Προκήρυξη Διαγωνισμού 
Επιλογής Σπουδαστών -τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
(ΑΣΕΙ), Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Ικάρων (ΣΙ), Αξιωματικών 
Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών 
Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεμικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ) 
και Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΜΥΑ), ακαδημαϊκού έτους 2018 -19». 

  Έχοντας υπόψη: 

  α. Το Ν.1327/1973 «Περί των Υγειονομικών Επιτροπών των Ενόπλων 
Δυνάμεων» (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 160/11-12-1990, 
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. 
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 στ. Το ΠΔ.91/1992 «Εισαγωγή μαθητών στις Σχολές Υπαξιωματικών των 
Ενόπλων Δυνάμεων με το σύστημα των Γενικών Εξετάσεων». (ΦΕΚ 44/23-3-1992, 
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 160/11-8-1997, Τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

 ια. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 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 233/7-10-2003, Τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

 ιστ. Το Ν.3257/2004 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού των Ενόπλων 
Δυνάμεων 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 Δημοσίου 
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. 

  ιθ. Το Ν.3687/2008 «Θέματα προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 159/1-8-2008, 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/ 29-2-
2008, Τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
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…………..κα. Το Ν.3883/2010 «Ένοπλες Δυνάμεις: 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 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 193 /17-9-2013, Τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα. 

  κδ. Το ΠΔ 11/2014 «Κρίση Σωματικής Ικανότητας των Στρατευσίμων, 
αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και του στρατιωτικού 
προσωπικού γενικά» (ΦΕΚ 17 /27-1-2014, Τεύχος Α'), με τις τροποποιήσεις όπως 
επήλθαν σε αυτό με το ΦΕΚ 3513/29-12-2014. 

  κε. Το Ν.4361/2016 «Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας 
προσωπικού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 10/1-2-2016, Τεύχος Α΄). 

  κστ. Το Ν.4407/2016 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητα Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 134/27-8-2016, Τεύχος Α΄). 

  κζ. Αρ. Πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ./36/1390/ΣΧΕΤ.1387/28 Φεβ 18 Εγκριτική 
Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει, η 
οποία αφορά στον καθορισμό του αριθμού των σπουδαστών-τριών που θα εισαχθούν 
στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 19. 

  κη. Την υπ. αριθ Φ.337/102/302468/Σ.2401/20 Απρ 18/ΓΕΕΘΑ/Β2 ΚΥΑ 

  κθ. Τους Οργανισμούς ΣΣΕ-ΣΝΔ-ΣΙ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝ-ΣΜΥ-ΣΜΥΝ-ΣΜΥΑ, 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 1. Τον αριθμό των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Στρατιωτικές Σχόλες 
των Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 19, σε 
ποσοστό 10% των θέσεων (Ν.2525/1997 – ΦΕΚ 188/Α', Ν.2909/2001 – ΦΕΚ 90/Α', 
Ν.3687/2008 – ΦΕΚ 159/Α', Ν.4186/2013 - ΦΕΚ 193/ Α', όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 52 του Ν.4264/2014 - ΦΕΚ 188/Α', Ν.4452/2017 – ΦΕΚ 17/Α΄) και σε ποσοστό 
90% αυτών, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες: 
 

  α. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) 
 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΟΠΛΑ ΣΩΜΑΤΑ 

10% 

90% 

10% 

     90% 2016 
(40%) 

2017 
(60%) 

2016 
(40%) 

2017 
(60%) 

1 Γενική Σειρά 3 4 65 1 1 16 

2 Ν. 3648/08 άρθρο 11 παρ. 1α 1 2 31 0 1 8 

3 Ν. 3648/08 άρθρο11 παρ. 1β 0 0 4 0 0 1 

4 Ν. 3648/08 άρθρο 11 παρ. 1γ  3 1 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 113 29 

Μόνιμοι Υπξκοί ΣΞ (Ν. 1294/82) 23 5 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 136 34 
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β. ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) 
 

Α/Α 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 

ΜΑΧΙΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

10% 

90% 

10% 

    90% 2016 
(40%) 

2017 
(60%) 

2016 
(40%) 

2017 
(60%) 

1 Γενική Σειρά 0 1 13 0 1 6 

2 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1α 0 1 6 0 0 3 

3 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β 0 0 1 0 0 1 

4 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ  1 0 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 23 11 
   

  γ. ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) 
 

Α/Α 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 

ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

10% 

90% 

10% 

    90% 2016 
(40%) 

2017 
(60%) 

2016 
(40%) 

2017 
(60%) 

1 Γενική Σειρά 1 2 24 0 1 13 

2 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1α 0 1 12 0 1 5 

3 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β 0 0 1 0 0 1 

4 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ  1 1 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 42 22 
 

δ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ) 
 

Α/Α 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 

10% 

90% 

10% 

90% 

10% 

90% 2016 
(40%) 

2017 
(60%) 

2016 
(40%) 

2017 
(60%) 

2016 
(40%) 

2017 
(60%) 

1 Γενική Σειρά 1 1 19 0 0 2 0 0 1 

2 
Ν. 3648/08  
άρ.11 παρ. 1α 

0 1 9 0 0 0 0 0 0 

3 
Ν. 3648/08 
άρ.11 παρ. 1β 

0 0 1 0 0 1 0 0 1 

4 
Ν. 3648/08 
άρ.11 παρ. 1γ 

1 0 0 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 33 3 2 
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Α/Α 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 

10% 

90% 

10% 

90% 2016 
(40%) 

2017 
(60%) 

2016 
(40%) 

2017 
(60%) 

1 Γενική Σειρά 0 0 1 0 0 1 

2 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1α 0 0 0 0 0 0 

3 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β 0 0 1 0 0 1 

4 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ 0 0 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2 2 

 

Α/Α 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 

ΝΟΜΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

10% 

90% 

10% 

90% 2016 
(40%) 

2017 
(60%) 

2016 
(40%) 

2017 
(60%) 

1 Γενική Σειρά 0 1 8 0 1 7 

2 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1α 0 0 4 0 0 4 

3 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β 0 0 1 0 0 1 

4 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ 0 0 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 14 13 

  
ε. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) 

Α/Α 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 

 

10% 
90% 

2016  (40%) 2017 (60%) 

1 Γενική Σειρά 1 1 14 

2 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1α 0 1 7 

3 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β 0 0 1 

4 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ (Έλλ Εξωτ.) 1 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 26 

  

  στ. ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΞ (ΣΜΥ) 
   

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΣΜΥ - ΟΠΛΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (92%) ΕΠΑΛ  (8%) 

10% 

90% 

10% 

90% 2016 
(40%) 

2017 
(60%) 

2016 
(40%) 

2017 
(60%) 

1 Γενική Σειρά 4 5 79 0 1 7 

2 Ν. 3648/08  άρ.11 παρ. 1α 2 2 38 0 0 4 

3 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β 0 1 4 0 0 0 

4 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ  4 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 151 
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ζ. ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ) 

 

η. ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) 

 
 
 
 
 
 
 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΣΜΥ -  ΣΩΜΑΤΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (92%) ΕΠΑΛ  (8%) 

10% 

90% 

10% 

90% 2016 
(40%) 

2017 
(60%) 

2016 
(40%) 

2017 
(60%) 

1 Γενική Σειρά 1 2 26 0 0 3 

2 Ν. 3648/08  άρ.11 παρ. 1α 0 1 13 0 0 1 

3 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β 0 0 2 0 0 0 

4 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ  1 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 50 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (92%) ΕΠΑΛ  (8%) 

10% 

90% 

10% 

90% 2016 
(40%) 

2017 
(60%) 

2016 
(40%) 

2017 
(60%) 

1 Γενική Σειρά 2 2 39 0 0 4 

2 Ν. 3648/08  άρ.11 παρ. 1α 1 1 19 0 0 2 

3 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β 0 0 3 0 0 0 

4 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ  2 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 75 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Α΄ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (92%) ΕΠΑΛ  (8%) 

10% 

90% 

10% 

90% 2016 
(40%) 

2017 
(60%) 

2016 
(40%) 

2017 
(60%) 

1 Γενική Σειρά 2 4 58 0 1 5 

2 Ν. 3648/08  άρ.11 παρ. 1α 1 2 28 0 0 3 

3 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β 0 0 4 0 0 0 

4 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ  3 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 111 

ΑΔΑ: ΩΥ1Ω6-ΧΚ4



-7- 
 

./. 

 

 

    Ο πίνακας αποτελεί το άθροισμα των επιμέρους πινάκων των ομάδων ειδικοτήτων της ΣΜΥA. 

  

 

 

 

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Β΄ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (92%) ΕΠΑΛ  (8%) 

10% 

90% 

10% 

90% 2016 
(40%) 

2017 
(60%) 

2016 
(40%) 

2017 
(60%) 

1 Γενική Σειρά 1 1 19 0 0 2 

2 Ν. 3648/08  άρ.11 παρ. 1α 0 1 9 0 0 1 

3 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β 0 0 1 0 0 0 

4 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ  1 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 36 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Γ΄ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (92%) ΕΠΑΛ  (8%) 

10% 

90% 

10% 

90% 2016 
(40%) 

2017 
(60%) 

2016 
(40%) 

2017 
(60%) 

1 Γενική Σειρά 1 1 17 0 0 2 

2 Ν. 3648/08  άρ.11 παρ. 1α 0 1 8 0 0 1 

3 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β 0 0 1 0 0 0 

4 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ  1 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 33 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΜΥΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (92%) ΕΠΑΛ  (8%) 

10% 

90% 

10% 

90% 2016 
(40%) 

2017 
(60%) 

2016 
(40%) 

2017 
(60%) 

1 Γενική Σειρά 4 6 94 0 1 9 

2 Ν. 3648/08  άρ.11 παρ. 1α 1 4 45 0 0 5 

3 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β 0 0 6 0 0 0 

4 Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ  5 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 180 
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 2. Η κατανομή στους Κλάδους των ΕΔ για τη ΣΣΑΣ και τη ΣΑΝ είναι:  

  α. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ) 
 

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΣΤΡΑΤΟΣ 

ΞΗΡΑΣ 
ΠΟΛΕΜΙΚΟ 
ΝΑΥΤΙΚΟ 

ΠΟΛΕΜΙΚΗ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΙΑΤΡΙΚΟ 20 4 9 33 

2 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ 2 1 - 3 

3 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 2 - - 2 

4 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ 2 - - 2 

5 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2 - - 2 

6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 9 4 - 13 

7 ΝΟΜΙΚΟ 14 

ΣΥΝΟΛΟ 69 

β. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) 

ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ 
ΠΟΛΕΜΙΚΟ 
ΝΑΥΤΙΚΟ 

ΠΟΛΕΜΙΚΗ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

11 6 9 26 

  

3. Επισημαίνεται ότι, επειδή στους Έλληνες-ίδες εξωτερικού 
(περιπτώσεις άρθρου 1 παρ. 4α του Ν. 2909/2001- ΦΕΚ 90 Α' και του άρθρου 12 
του Ν. 2552/1997-ΦΕΚ 266 Α'), δεν έχει επιδοθεί από το Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ), κωδικός υποψηφίου, ο/η υποψήφιος/α θα 
υποβάλει αυτόν στη ΔΑΕ/Β1, την ημέρα παρουσίασής του-της για τις 
Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ). 

4. Στα ΑΣΕΙ–ΑΣΣΥ, βάσει του Ν. 3648/2008, ΦΕΚ 38/Α΄, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4361/2016, ΦΕΚ 10/Α΄ (Άρθρο 23), είναι πλέον 
δυνατή η εισαγωγή υποψηφίων ως επιλαχόντες για πλήρωση τυχόν κενών 
θέσεων, οι οποίες δημιουργούνται λόγω μη παρουσίασης, παραίτησης, 
απομάκρυνσης ή αποχώρησης των υποψηφίων που έχουν κριθεί εισακτέοι στις 
Σχολές αυτές, βάσει των αποτελεσμάτων που κυρώθηκαν από το Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ). 

5. Οι περιπτώσεις που 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 266/Α΄). Στο Παράρτημα «Β» αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

6. Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων σε κάθε μία των ειδικών 
κατηγοριών (περιπτώσεις παρ. 1α, 1β και 1γ του άρθρου 11 Ν. 3648/08- ΦΕΚ 
38/Α΄) δεν επαρκεί για την κάλυψη των προβλεπόμενων θέσεων, τότε οι κενές 
θέσεις συμπληρώνονται από υποψηφίους της Γενικής Σειράς. 

7. Τονίζεται ότι, σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο καθορισμένος 
αριθμός των θέσεων της κατηγορίας «Μόνιμοι Υπξκοί του ΣΞ» του Ν. 1294/82, 
για την ΣΣΕ Όπλα-Σώματα, τότε οι υπολειπόμενες θέσεις θα κατανεμηθούν στις 
λοιπές θέσεις της Γενικής σειράς και των Ειδικών κατηγοριών της Σχολής, με 
συμπληρωματική εγκύκλιο εισαγωγής. 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

8. Όλοι οι υποψήφιοι-ες για τα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, που μετέχουν στις εξετάσεις 

του ΥΠΠΕΘ για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, θα πρέπει επιπλέον 
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να έχουν κριθεί ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ σε ιδιαίτερες εξετάσεις [«Προκαταρκτικές Εξετάσεις 

(ΠΚΕ)» (Ψυχομετρικές, Υγειονομικές, Αθλητικές) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 

(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 ΥΠΠΕΘ με βάση 

τις διαδικασίες που προβλέπονται από το Ν. 1351/1983 - ΦΕΚ 56/Α' και το Ν. 

1911/1990, - ΦΕΚ 160/Α', όπως αυτοί ισχύουν σήμερα και το ΠΔ 91/1992 – ΦΕΚ 44/Α'. 

Λεπτομέρειες των ΠΚΕ καθορίζονται στο Παράρτημα «Γ». 

9. Για να επιλεγεί από το ΥΠΠΕΘ οποιοσδήποτε υποψήφιος-α στις 

Στρατιωτικές Σχολές πρέπει απαραίτητα να επιτύχει βαθμολογία, σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα από το Ν. 2525/1997 – ΦΕΚ 188/Α'. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

10. 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.  

11. 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 ΠΔ 

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. 

 δ. 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. Σε περίπτωση που έχουν συμμετάσχει επιτυχώς στις εξετάσεις Αγγλικής 

Γλώσσας και δεν τους έχει αποσταλεί το πτυχίο, γίνεται δεκτή βεβαίωση του 

αρμόδιου φορέα διεξαγωγής των εξετάσεων που να πιστοποιεί την επιτυχή 

συμμετοχή τους στις εξετάσεις. Ο εν λόγω τίτλος σπουδών κατατίθεται υποχρεωτικά 

κατά την ημερομηνία κατάταξής τους. Θα γίνονται δεκτά πρωτότυπα πτυχία Αγγλικής 

Γλώσσας ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών από τα ινστιτούτα ή τους φορείς 

διεξαγωγής των εξετάσεων-χορηγήσεως τίτλων ή από δικηγόρο, μη μεταφρασμένα 

(αφορά στην κατάθεσή τους κατά τη φάση της υποβολής δικαιολογητικών, των 

υποψηφίων της ΣΙ) ή φωτοαντίγραφα των ανωτέρω στα οποία να είναι ευδιάκριτη η 

επικύρωση αυτών. Οι επιτυχόντες/ούσες κατά την κατάταξή τους θα πρέπει να 

καταθέσουν μεταφρασμένα τα πτυχία Αγγλικής Γλώσσας. Οι μη εισαγόμενοι/ες 
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υποψήφιοι δύναται να παραλάβουν τα παραπάνω πτυχία, μετά από αίτησή τους 

στη Σχολή που τα υπέβαλαν, όπως αναγράφεται στην παράγραφο 33 της 

παρούσας. Ως προς τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές 

ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74). 

  ε. Ηλικία 

 (1) Οι υποψήφιοι-ες των ΑΣΕΙ πρέπει να πληρούν τις 
παρακάτω προϋποθέσεις: 

  (α) Για τις ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΙ και ΣΑΝ να έχουν γεννηθεί από 
την 1η Ιανουαρίου 1997 και μεταγενέστερα. Κατ' εξαίρεση μπορούν να 
συμμετάσχουν: 

   1/ Στη ΣΣΕ και οι υπηρετούντες στις Ένοπλες 
Δυνάμεις Εθελοντές Οπλίτες και Μόνιμοι Οπλίτες που γεννήθηκαν από την 
1η Ιανουαρίου 1995 και μεταγενέστερα. 

   2/ Στη ΣΙ και οι υπηρετούντες στις ΕΔ Εθελοντές 
Οπλίτες, Πρότακτοι Οπλίτες, Οπλίτες παρατεταμένης θητείας και Μαθητές – 
Απόφοιτοι ΑΣΣΥ που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 1996 και 
μεταγενέστερα. 

  (β) Στη ΣΣΑΣ όσοι γεννήθηκαν από την 31 Δεκεμβρίου 
1997 και μεταγενέστερα. 

 (2) Οι υποψήφιοι -ες των ΑΣΣΥ πρέπει να μην έχουν υπερβεί 
το 21ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31 Δεκεμβρίου του έτους συμμετοχής 
τους στις εξετάσεις. Διόρθωση ηλικίας με δικαστική απόφαση λαμβάνεται 
υπόψη, εφόσον προκύπτει ότι η απόφαση αυτή έχει καταστεί αμετάκλητη. 
Οι υποψήφιοι-ες θα πρέπει να έχουν γεννηθεί την 31 Δεκεμβρίου 1997 και 
μεταγενέστερα. 

ζ. Επιπλέον, όλοι οι υποψήφιοι-ες θα πρέπει: 

 (1) Να μην έχουν καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 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. 

 (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. 
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   (4) Να μην έχουν καταδικαστεί σε στέρηση των πολιτικών τους 
δικαιωμάτων.   

  η. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση στην 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 για αυτόν -ην οι σχετικές διατάξεις των Κανονισμών Οργάνωσης και 
Λειτουργίας των Στρατιωτικών Σχολών και ενδεχομένως του ΠΚ και του ΣΠΚ. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΥΠΟΒΟΛΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ 

 12. Όσοι/ες έχουν τα παραπάνω προσόντα και επιθυμούν τη συμμετοχή τους 
στις ΠΚΕ για μια ή περισσότερες στρατιωτικές σχολές, πρέπει αφενός να δηλώσουν 
αυτές στο Μηχανογραφικό Δελτίο του ΥΠΠΕΘ, αφετέρου να υποβάλλουν με 
συστημένη επιστολή, εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο Παράρτημα «Α» 
(θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας, δημοσίας ή 
ιδιωτικής), μια πλήρη σειρά των δικαιολογητικών που αναγράφονται στο Παράρτημα 
«ΣΤ», ΜΟΝΟ στο Εξεταστικό Κέντρο, στο οποίο επιθυμούν να εξεταστούν. Μετά την 
καταληκτική ημερομηνία, δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.  

         13. Οι υποψήφιοι της ειδικής κατηγορίας Έλληνες/ίδες του Εξωτερικού 
υποβάλλουν, επίσης εντός της προθεσμίας που καθορίζεται γι΄ αυτούς στο Παράρτημα 
«Α» (ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας, δημοσίας ή 
ιδιωτικής) και με την ίδια διαδικασία τα δικαιολογητικά τους, όπως αυτά αναγράφονται 
στα Παραρτήματα «Ε» και «ΣΤ» της παρούσας, ΜΟΝΟ στη ΔΑΕ/Β1. 

 

TONIZETAI ότι το έντυπο της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης Υποψηφίου/ας 
(Υπόδειγμα «6»), συμπληρώνεται ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα (geetha.mil.gr), όπως 
καθορίζουν οι οδηγίες στο υπόψη έντυπο, (ΔΕΝ αποστέλλεται ηλεκτρονικά) ΑΛΛΑ 
ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΑΙ συμπληρωμένο από τον υποψήφιο, υπογράφεται από τον ίδιο [ή 
από τον ασκούντα/ες τη γονική μέριμνα η επιτροπεία, σε περίπτωση ανήλικου 
υποψήφιου] και υποβάλλεται ταχυδρομικά ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
κατά την καθοριζόμενη στην παρούσα διαδικασία. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Τα Εξεταστικά Κέντρα, με μέριμνα των οποίων θα διεξαχθούν οι 
προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των υποψηφίων για όλες τις στρατιωτικές σχολές,  
είναι: Η ΣΣΕ (στη ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ), η ΣΝΔ (στον ΠΕΙΡΑΙΑ), η ΔΑΕ (στην ΔΕΚΕΛΕΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ), η ΣΣΑΣ (στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), η ΣΜΥ (στα ΤΡΙΚΑΛΑ). Η επιθυμία 
επιλογής του Εξεταστικού Κέντρου στο έντυπο της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης 
(Υπόδειγμα «6») αφορά ΜΟΝΟ στον τόπο προτίμησης, στον οποίο επιθυμεί να 
εξεταστεί ο υποψήφιος-α.  

Οι υποψήφιοι για το Τμήμα Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων που θα δηλώσουν ως 
Εξεταστικό Κέντρο άλλο πλην της ΔΑΕ, θα πρέπει επιπλέον να εξεταστούν για 4 
ημέρες σε πρόσθετες υγειονομικές εξετάσεις και ψυχομετρικές δοκιμασίες στην 
Αθήνα με μέριμνα της ΔΑΕ/Β1.  

Ανεξάρτητα από το Εξεταστικό Κέντρο  στο οποίο δηλώνει να εξεταστεί ένας 
υποψήφιος ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ότι, στην αίτηση υποψηφίου θα πρέπει να δηλώσει το 
σύνολο των Σχολών για τις οποίες ενδιαφέρεται, γιατί θεωρείται ως αποτυχών 
στις ΠΚΕ για τις Σχολές τις οποίες δεν έχει δηλώσει ότι ενδιαφέρεται. 
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 14. Οι Υπηρεσίες που υποβάλλονται τα δικαιολογητικά είναι αποκλειστικά και 
μόνο οι ακόλουθες: 

  α. 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. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, Λεωφόρος Μεσογείων 229 (ΤΓΝ 1040), 
ΤΚ 15561, Χολαργός, Αθήνα, τηλ. ΓΕΝ 210 6551154, 210 6551155 (πληροφορίες στη 
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων τηλ 210 4581337, FAX 2104581397). 

  γ. Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαιδεύσεως (ΔΑΕ/Β1), ΑΒ Δεκέλειας, 
Αχαρναί Αττικής (Τατόι) ΤΓΑ 1010, τηλ. 210 8192132, 210-8192133 και FΑΧ: 210 
2466694. 

  δ. Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων – Πλήθωνος Γεμιστού 
2, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54638, τηλ. 2310 962177 – 962112 – 962191. 

  ε. Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, Τρίκαλα Τ.Κ. 42132 τηλ. 24310-
38635, 24310-38637, 24310-39632. 

 15. Οδηγίες για τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών, αναγράφονται στα 
συνημμένα υποδείγματα, του Παραρτήματος «Θ». 

 16. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των 
υποψηφίων, οι επιτροπές ελέγχου των δικαιολογητικών όλων των Εξεταστικών 
Κέντρων θα ανακοινώσουν την κατάσταση των υποψηφίων που έχουν ελλιπή 
δικαιολογητικά, στα παρακάτω σημεία: 

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

  β. Η ΣΝΔ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα hna.gr. 

  γ. Η ΔΑΕ/Β1 στην ιστοσελίδα haf.gr. 

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

  ε. Η ΣΜΥ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα smy.army.gr. 

 17. Οι υποψήφιοι-ες με τα ελλιπή δικαιολογητικά θα πρέπει να τα 
συμπληρώσουν και με μέριμνα τους, αυτά να έχουν περιέλθει στα Εξεταστικά Κέντρα, 
εντός των καθοριζόμενων στο Παράρτημα «Α» καταληκτικών ημερομηνιών (σε 
περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία σφραγίδας 
ταχυδρομικής υπηρεσίας, δημοσίας ή ιδιωτικής και όχι η ημερομηνία παραλαβής από 
το Εξεταστικό Κέντρο).  

Επισημαίνεται ότι, η μη προσκόμιση από τους υποψήφιους των ελλιπών 
δικαιολογητικών στην αναγραφόμενη ημερολογιακή προθεσμία, αποτελεί αιτία 
αποκλεισμού τους από τις περαιτέρω επιλογικές διαδικασίες. Οι τελικές 
καταστάσεις των υποψήφιων που γίνονται δεκτοί θα κοινοποιηθούν στις θέσεις 
που αναγράφονται στην παράγραφο 16. 

 18. Οι υποψήφιοι-ες έχουν την αποκλειστική ευθύνη να μάθουν αν τα 
δικαιολογητικά τους έγιναν δεκτά ή όχι και να τα συμπληρώσουν-διορθώσουν αν 
απαιτείται. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει από τα Εξεταστικά Κέντρα όπως 
προβλέπουν οι Κανονισμοί – Οργανισμοί λειτουργίας των Σχολών που ενδιαφέρουν 
τους υποψηφίους. Τονίζεται ότι όλες οι προθεσμίες – ημερομηνίες, αναφέρονται 
αναλυτικά στο Παράρτημα «Α». 

http://www.sse.gr/
http://www.sse.gr/
http://www.sse.gr/
http://www.hna.gr/
http://www.hna.gr/
http://www.hna.gr/
http://www.haf.gr/
http://www.haf.gr/
http://www.ssas.gr/
http://www.ssas.gr/
http://www.ssas.gr/
http://www.smy.gr/
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 19. Οι υποψήφιοι -ες, οι οποίοι -ες τελικά θα κριθούν εισακτέοι από το ΥΠΠΕΘ, 
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 «Ζ» 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, εφόσον 
είναι ενήλικοι, υπεύθυνη δήλωσή τους κατά την ημέρα κατατάξεώς τους, ενώ, σε 
διαφορετική περίπτωση, υπεύθυνη δήλωση των ασκούντων τη γονική μέριμνα ή 
εποπτεία (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία 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, στην 
οποία εισέρχονται και οπωσδήποτε πριν την ορκωμοσία τους. 

  γ. Την ημέρα κατατάξεώς τους, πληρούν όλες τις προϋποθέσεις νομίμου 
κατατάξεως που προβλέπονται στην παρούσα, προϋποθέσεις οι οποίες τελικά θα 
αποδεικνύονται με την προσκόμιση των δικαιολογητικών που ελλείπουν, εντός των 
χρονικών ορίων που καθορίστηκαν στην παράγραφο 19β. Σε περίπτωση που δεν 
κατατεθεί η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση, οι υποψήφιοι δε θα γίνονται δεκτοί προς 
κατάταξη. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία εντός των χρονικών ορίων 
που ορίζονται στην παρούσα, δεν έχουν προσκομισθεί στη Σχολή όλα τα 
δικαιολογητικά που προβλέπονται σε αυτή, τότε ο υποψήφιος με τα ελλιπή 
δικαιολογητικά θα απομακρύνεται από τη Σχολή και θα θεωρείται ότι ουδέποτε 
παρουσιάσθηκε για κατάταξη.  

   δ. Για τους υποψήφιους που ανήκουν στην κατηγορία των Ελλήνων-ίδων 
Εξωτερικού ισχύουν όσα εκ των αναφερομένων στα Παραρτήματα «Ε » και «ΣΤ» της 
παρούσας, τους αφορούν. 

 20. Οι ήδη υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις υποψήφιοι, να υποβάλουν 
έγκαιρα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις Μονάδες - Σχολές τους (και μόνο σε 
αυτές), για να περιέλθουν στην αντίστοιχη Υπηρεσία του Εξεταστικού Κέντρου με 
μέριμνα των Μονάδων τους (εντός των καθοριζομένων καταληκτικών ημερομηνιών). 
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στην παράγραφο 4 του Παραρτήματος «ΣΤ» της 
παρούσας και στην παράγραφο 3 του Παραρτήματος «Ζ». 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΠΚΕ) 

 21. Οι υποψήφιοι-ες, οι οποίοι-ες θα γίνουν δεκτοί μετά τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών, θα πρέπει να ενημερωθούν με την ημερομηνία ανάρτησης των 
δεκτών υποψηφίων και με αποκλειστικά δική τους ευθύνη, από την ιστοσελίδα του 
Εξεταστικού Κέντρου για το πρόγραμμα των ΠΚΕ (ψυχομετρικών, υγειονομικών, 
αθλητικών), τον τόπο και το χρόνο παρουσιάσεως. 

 22. Οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικές για όλους τους υποψηφίους και θα γίνουν 
σύμφωνα με προγραμματισμό που θα ανακοινωθεί, όπως αναφέρεται στην 
προηγούμενη παράγραφο (παρ.21). Προκειμένου να συμμετάσχει ένας υποψήφιος σε 
αυτές, θα πρέπει να γνωρίζει ότι: 
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  α. Οι ΠΚΕ διενεργούνται στο Εξεταστικό Κέντρο επιθυμίας του. Οι 
μαθητές των ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ που είναι υποψήφιοι για άλλο ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, σύμφωνα με 
τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, ανεξαρτήτως του Εξεταστικού Κέντρου 
επιθυμίας τους, θα υποβάλλονται στις ΠΚΕ, στη Σχολή που φοιτούν ή στο πλησιέστερο 
Εξεταστικό Κέντρο αν στη Σχολή φοίτησης δεν λειτουργεί τέτοιο. 

  β. Ώρα παρουσιάσεως υποψηφίων είναι 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 ή σε άλλη Σχολή. 

  δ. Θεωρείται "Αποκλειστικός" ο υποψήφιος-α που δήλωσε μία και μόνο 
Στρατιωτική Σχολή και "Κοινός" εκείνος-η που δήλωσε δύο ή περισσότερες. 

  ε. Οι υποψήφιοι-ες των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ, προσερχόμενοι την πρώτη 
ημέρα στο Εξεταστικό Κέντρο επιθυμίας τους για τις ΠΚΕ, γίνονται δεκτοί-ες, έχοντας 
μαζί τους υποχρεωτικά την αστυνομική τους ταυτότητα, το δελτίο ταυτότητας 
υποψήφιου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και φωτοτυπία 
(Φ/Α) της Αίτησης - Υπεύθυνης δήλωσης που υπέβαλαν για τη συμμετοχή τους στις 
εισαγωγικές εξετάσεις. 

 23. 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 ΥΠΠΕΘ – Αστυνομική) είναι υποχρεωτική κατά τη διάρκεια των ΠΚΕ και 
για την είσοδο στους χώρους, στους οποίους αυτές διεξάγονται. 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ 

 24. Όλοι οι υποψήφιοι-ες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις ΠΚΕ θα 
υποβληθούν σε ψυχομετρικές εξετάσεις, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές 
δοκιμασίες, σύμφωνα με το Πρόγραμμα του Εξεταστικού Κέντρου επιθυμίας τους ή της 
ΔΑΕ για υποψήφιους –ες της ΣΙ (Τμήμα Ιπταμένων). Η διαδικασία διεξαγωγής και 
λοιπές λεπτομέρειες, φαίνονται στο Παράρτημα «Γ». 

 25. Υποψήφιοι-ες που θα διαγωνισθούν και σε ειδικά μαθήματα του ΥΠΠΕΘ, θα 
δηλώσουν αυτά στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωσή τους για να  προγραμματιστούν 
ανάλογα για τις ΠΚΕ. Επίσης, θα πρέπει να φέρουν κατά την παρουσίασή τους 
βεβαίωση του Εξεταστικού Κέντρου, στην οποία θα αναφέρεται η συμμετοχή τους στις 
εξετάσεις των δηλωμένων ειδικών μαθημάτων. 

 26. Οι Επιτροπές Ψυχομετρικών – Αθλητικών δοκιμασιών των ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, 
καθώς και οι κατά περίπτωση Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές (ΑΥΕ), συντάσσουν 
πρακτικά με συνημμένους πίνακες, για κάθε ομάδα υποψήφιων, στα οποία έναντι του 
ονοματεπώνυμου εκάστου υποψηφίου, φαίνεται η κατά περίπτωση κρίση τους: 
ΕΠΙΤΥΧΩΝ – ΑΠΟΤΥΧΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ – ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ, ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΘΩΝ και 
ΔΙΑΚΟΨΑΣ, τα τοιχοκολλούν στις εισόδους των αντιστοίχων Σχολών – Στρατιωτικών 
Νοσοκομείων (προκειμένου για τις υγειονομικές εξετάσεις) – Εξεταστικών Κέντρων  και 
τα αναρτούν στις ιστοσελίδες αυτών. 

 27. Οι αποφάσεις των Επιτροπών είναι ανέκκλητες και δε γίνονται δεκτές 
ενστάσεις στα Εξεταστικά Κέντρα, αλλά σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα καθοριζόμενα 
από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999). Όπως σε κάθε δημόσιο 
διαγωνισμό, υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης των υποψηφίων σε στοιχεία που 
αφορούν τους λοιπούς συνυποψήφιούς τους, τηρουμένων των διατάξεων – 
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περιορισμών που θέτει ο Ν. 2472/1997 (Περί Προσωπικών Δεδομένων), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει μεταγενέστερα (ΦΕΚ 84/2000 και ΦΕΚ 109Α/2001). 

 28. Οι υποψήφιοι-ες που θα αποτύχουν ή θα διακόψουν ή δεν θα 
παρουσιασθούν σε οποιοδήποτε στάδιο των ΠΚΕ, δεν συνεχίζουν στις διαδικασίες 
επιλογής και δεν θα συμπεριληφθούν στους Πίνακες Ικανών Υποψηφίων, οι οποίοι 
αποστέλλονται στο ΥΠΠΕΘ, για τη Σχολή ή τις Σχολές που είχαν επιλέξει. 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 29. Τα πρακτικά που συντάσσονται από τις Επιτροπές, θα υποβάλλονται στα 
Εξεταστικά Κέντρα, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων περί προσωπικών 
δεδομένων. 

 30. Οι Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων, στις οποίες υπηρετούν υποψήφιοι 
των Σχολών, να χορηγούν σε αυτούς έγκαιρα, με βάση την παρούσα, ΦΠ ανάλογα με 
τον τόπο παρουσιάσεως των υποψηφίων για τις ΠΚΕ. Με το τέλος των εξετάσεων ή 
στην περίπτωση αποκλεισμού υποψηφίου, τα Εξεταστικά Κέντα να ενημερώσουν 
αμέσως τα ΚΔΟ, τα οποία, με τη σειρά τους, να τους χορηγούν ΦΠ για να επιστρέψουν 
στις Μονάδες τους το ταχύτερο. Την ίδια υποχρέωση έχουν και τα Σώματα Ασφαλείας, 
τα οποία παρακαλούνται να ενεργήσουν ανάλογα και σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 

 31. Οι υποψήφιοι που καλούνται για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις 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. 

 32. Οι Στρατιωτικές 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. 

 33. Οι μη εισαγόμενοι υποψήφιοι -ες μπορούν, κατόπιν αίτησής τους, να 
παραλάβουν τα δικαιολογητικά, τα οποία 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). 

 34. Το ΓΕΕΘΑ και τα Γενικά Επιτελεία, με Εγκύκλιο Διαταγή Πρόσκλησης 
Κατάταξης Εισακτέων, καλούν τους επιτυχόντες να καταταγούν στις Σχολές, σε 
καθορισμένη ημερομηνία. Η πρόσκληση κοινοποιείται μέσω διαδικτύου (INTERNET) 
στην ιστοσελίδα κάθε Σχολής. 

 35. Το ΓΕΕΘΑ/Β2, θα γνωστοποιήσει έγκαιρα την έκδοση της ΕΔΥΕΘΑ μέσω 
των ΜΜΕ. Ολόκληρη η προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ 
(geetha.mil.gr) καθώς και στις ιστοσελίδες όλων των σχολών και των ΓΕ. 

 36. Παρακαλούνται οι παρακάτω κρατικοί φορείς, στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων τους, για τα ακόλουθα: 

  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. 

http://www.geetha.mil.gr/
http://www.geetha.mil.gr/
http://www.geetha.mil.gr/
http://www.geetha.mil.gr/
http://www.geetha.mil.gr/
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  β. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να κοινοποιήσει 
την παρούσα, μέσω του Σχολικού Δικτύου, σε όλα τα Λύκεια της Επικράτειας, καθώς 
και σε κάθε ελληνικό Λύκειο του Εξωτερικού. 

  γ. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να ενεργοποιήσει 
τις δημόσιες Υπηρεσίες 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. 

 

                        Πάνος Καμμένος 
Ακριβές Αντίγραφο                                          Υπουργός Εθνικής Άμυνας   
  
   
 
Τχης (ΠΖ) Αθανάσιος Κωστάκος  
         Επιτελής Β2  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

«Α»   Χρονοδιάγραμμα Ενεργειών Υποψηφίων και Εξεταστικών Κέντρων 
«Β»   Ειδικές Κατηγορίες Υποψηφίων και Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 
«Γ»   Διαδικασία Διεξαγωγής Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ) 
«Δ»   Γενικές Διατάξεις 
«Ε»   Εισαγωγή Ελλήνων/ίδων του Εξωτερικού στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ 
«ΣΤ» Δικαιολογητικά Υποψηφίων 
«Ζ»   Δικαιολογητικά Επιτυχόντων 
«Η»  Υποδείγματα Δικαιολογητικών 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

Α/Α ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ 

1. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ '''Δ'' ΓΕΕΘΑ  Μέσω ΠΥΡΣΕΙΑ 

2. ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Μέσω ΠΥΡΣΕΙΑ 

3. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ/ΔΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (Για διανομή στα Γεν. 
Λύκεια – ΕΠΑΛ όλης της χώρας μέσω του σχολικού 
δικτύου)/ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
 (Για διανομή στα Λύκεια εξωτερικού μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

Μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου 

 

Μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου 

4. 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου 

5. ΣΓ/ΥΕΘΑ – ΑΝΥΕΘΑ Μέσω ΠΥΡΣΕΙΑ 

6. 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΥΠΕΘΑ  
(ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 

Μέσω ΠΥΡΣΕΙΑ 

7. ΓΕΕΘΑ/Β2 – ΓΕΣ/ΔΕΚΠ – ΓΕΝ/Β2 – ΓΕΑ/Β2 Μέσω ΠΥΡΣΕΙΑ 

8. 
ΓΕΕΘΑ/Ε΄ΚΛΑΔΟΣ/Τμήμα ΑΚΑΜ (Για ενημέρωση 
όλων των ΑΚΑΜ) 

Μέσω ΠΥΡΣΕΙΑ 

9. ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΕΔ Μέσω ΠΥΡΣΕΙΑ 

10. 
ΣΣΕ - ΣΝΔ – ΣΙ - ΣΣΑΣ - ΣΑΝ - ΔΑΕ -ΣΜΥ – ΣΜΥΝ-
ΣΜΥΑ 

Μέσω ΠΥΡΣΕΙΑ 
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  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
  Β΄ΚΛΑΔΟΣ/Β2/1 

  ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ 

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 

  23 Απρ 18 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ  
ΕΔΥΕΘΑ Φ.337/101/302444/Σ.2391  

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ  

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 

1.  Έλληνες Εσωτερικού 

  α.  Υποβολή Αίτησης-Δικαιολογητικών έως Πέμπτη 10 Μαι 18 
(Ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας). 

β.  Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά έως 
Παρασκευή 25 Μαι 18. 

 γ.  Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών έως  Τρίτη 5 Ιουν 18 
(Ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας). 

δ.  Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή 
στις ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος–χρόνος):                    
Παρασκευή 15 Ιουν 18. 

2.  Έλληνες Εξωτερικού  

α.  Υποβολή Αίτησης-Δικαιολογητικών έως Παρασκευή 13 Ιουλ 18 
(Ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας). 

β.  Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά έως 
Τετάρτη 18 Ιουλ 18. 

γ.  Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών έως Παρασκευή 27 Ιουλ 18 
(Ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας). 

δ.  Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή 
στις ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος–χρόνος): Τετάρτη 
8 Αυγ 18. 

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 τα 
Εξεταστικά Κέντρα όπως προβλέπουν οι οργανισμοί λειτουργίας τους. 

β.  Να ενημερωθούν για το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής των ΠΚΕ. 

  

ΑΔΑ: ΩΥ1Ω6-ΧΚ4



Α-2 
 

./. 

 4. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων  θα γίνονται δεκτά από τα Εξεταστικά 
Κέντρα στην περίπτωση αποστολής τους μέχρι και τις καταληκτικές 
ημερομηνίες που αναγράφονται στο παρόν Παράρτημα, εφόσον φέρουν 
ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας δημόσιας ή 
ιδιωτικής. 

 

                                                                    Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Φλώρος 
Ακριβές Αντίγραφο                                                       Υ/ΓΕΕΘΑ    
    
 
Τχης (ΠΖ) Αθανάσιος Κωστάκος  
               Επιτελής B2 
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  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
  Β΄ΚΛΑΔΟΣ/ Β2/1 

  ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ 

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 

  23 Απρ 18 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B» ΣΤΗΝ  
ΕΔΥΕΘΑ Φ.337/101/302444/Σ.2391  

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

 1. Οι ειδικές κατηγορίες των υποψηφίων που ορίζονται από τον Ν. 
3648/2008 (ΦΕΚ 38 Α') και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά είναι 
τα εξής:  

  α. Περίπτωση εδαφίου i της παρ.1α του άρθρου 11 του 
Ν.3648/2008. 

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

  β. Περίπτωση εδαφίου ii της παρ.1α του άρθρου 11 του 
Ν.3648/2008. 

   (1) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το δήμο στα 
δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένοι οι γονείς του υποψηφίου/ας ή ο 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, απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών (π.χ. δικαστική 
απόφαση) που να φαίνεται ποιος ασκεί την επιμέλεια των παιδιών. 

  γ. Περίπτωση εδαφίου ii της παρ.1β του άρθρου 11 του 
Ν.3648/2008 (ανάπηροι και τραυματισθέντες εν υπηρεσία). 

   (1) Βεβαίωση από ΔΕΠΑΘΑ, όπως το Υπόδειγμα «3». Στην 
περίπτωση που ο παθών είναι εν ενεργεία στρατιωτικός επισυνάπτεται ανάλογη 
βεβαίωση της οικείας ΑΥΕ. 

   (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 ή 
χρηματικό ένταλμα εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος. 

   (4) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του πατέρα. 

  δ. Περίπτωση εδαφίου ii της παρ.1β του άρθρου 11 του 
Ν.3648/2008 (θανόντες εν υπηρεσία). 

   (1) Βεβαίωση, όπως στο Υπόδειγμα «2». 
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   (2) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του πατέρα. 

  ε. Περίπτωση εδαφίου iii της παρ.1β του άρθρου 11 του 
Ν.3648/2008. 

   (1) Βεβαίωση από το αντίστοιχο Γενικό Επιτελείο (ΓΕΣ/ΔΙΣ –
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. Περίπτωση της παρ.1γ του άρθρου 11 του Ν.3648/2008. 

   Όπως στα Παραρτήματα «ΣΤ» (για συμμετοχή στις εξετάσεις) και 
«Ζ» (για κατάταξη στις Σχολές των επιτυχόντων), της παρούσας. 

 2. Οι Μόνιμοι Υπαξιωματικοί του Στρατού Ξηράς. (Ν. 1294/1982 ΦΕΚ 
122 Α') Άρθρο μόνον. 

  Αναφορά στρατιωτικού, όπως στο Υπόδειγμα «1». 

 3. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων αυτές συμπληρώνονται από 
υποψηφίους της γενικής σειράς.  

 

                                                                    Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Φλώρος 
Ακριβές Αντίγραφο                                                       Υ/ΓΕΕΘΑ    
    
 
Τχης (ΠΖ) Αθανάσιος Κωστάκος  
               Επιτελής B2 
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  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
  Β΄ΚΛΑΔΟΣ/ Β2/1 

  ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ 

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 

  23 Απρ 18 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ  
ΕΔΥΕΘΑ Φ.337/101/302444/Σ.2391  

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΠΚΕ) 
 

 1. Οι ΠΚΕ, οι οποίες προβλέπονται για τους υποψηφίους Στρατιωτικών 
Σχολών, είναι ένα ενιαίο σύστημα επιλογής που περιλαμβάνει Ψυχομετρικές 
εξετάσεις, 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 και τις Σχολές του 
Πολεμικού Ναυτικού (ΣΝΔ, ΣΜΥΝ) ή τη Σχολή Ικάρων/Τμ ΙΠΤ, θα εξετάζονται με 
μέριμνα του Εξεταστικού Κέντρου επιθυμίας τους και στην κολύμβηση, εφόσον 
κρίθηκαν κατάλληλοι στις λοιπές ΠΚΕ. 

 4. Ομοίως, οι κοινοί υποψήφιοι-ες που έχουν δηλώσει και τη Σχολή Ικάρων/ 
Τμ ΙΠΤ και δεν έχουν δηλώσει τη ΔΑΕ σαν Εξεταστικό Κέντρο επιθυμίας τους, 
θα υποβληθούν στη συνέχεια με μέριμνα της ΔΑΕ/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 του Εξεταστικού Κέντρου επιθυμίας τους. 

 5. Διευκρινίζεται ότι, οι υποψήφιοι-ες που έχουν δηλώσει Σχολή 
προτίμησης, τις Σχολές του Πολεμικού Ναυτικού (ΣΝΔ, 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 Στρατιωτικές Σχολές που έχουν δηλώσει. 

 6. Όλοι-ες οι υποψήφιοι-ες της ειδικής κατηγορίας των Ελλήνων 
εξωτερικού, θα υποβάλλονται σε ΠΚΕ από τη ΔΑΕ/Β1. 

ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 7. Οι ψυχομετρικές εξετάσεις διενεργούνται από επιτροπή ψυχομετρικών 
δοκιμασιών, για τη διαπίστωση της καταλληλότητας των υποψηφίων για 
σταδιοδρομία στις Ένοπλες Δυνάμεις και περιλαμβάνει: 

  α. Διερεύνηση χαρακτηριστικών προσωπικότητας. 

  β. Διερεύνηση γνωστικών ικανοτήτων. 

  γ. Δομημένη ατομική συνέντευξη επαγγελματικής καταλληλότητας. 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 8. Οι υποψήφιοι-ες έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν τις παρακάτω 
εργαστηριακές εξετάσεις: 
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  α. Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, κρεατινίνη, τρανσαμινάσες, 
αιμοσφαιρίνη και γενική ούρων με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από 
ιδιώτη ιατρό της χώρας). 

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

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

  δ. Οφθαλμολογική εξέταση με καταγραφή της οπτικής οξύτητας και 
του βαθμού διαθλαστικής ανωμαλίας εκάστου οφθαλμού, την ύπαρξη ή μη 
δυσχρωματοψίας και την ύπαρξη νοσήματος ή πάθησης με γνωμάτευση ιατρού 
(Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας). 

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

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

 9. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το Υπ. Αριθ. Πρωτ. Υ4α/20100/10-3-2014 
έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 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, οι οποίες αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο (8). 
Προκειμένου να βεβαιώνεται ότι οι εξετάσεις θα γίνονται για τη συμμετοχή στις ΠΚΕ 
για την εισαγωγή στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ, οι υποψήφιοι-ες, (κάτοχοι βιβλιαρίου 
οικονομικής αδυναμίας ή πιστοποιητικού κοινωνικής προστασίας), οι οποίοι 
θα προσέρχονται στα νοσοκομεία, απαιτείται να προσκομίζουν αντίγραφο της 
Αίτησης –Υπεύθυνης Δήλωσης Υποψήφιου/ας ΑΣΕΙ (ΣΣΕ-ΣΝΔ-ΣΙ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝ) 
και ΑΣΣΥ (ΣΜΥ-ΣΜΥΝ-ΣΜΥΑ-ΣΥΔ) Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 (Υπόδειγμα 
«6»). 

 10. Οι εξετάσεις-γνωματεύσεις θα επισυνάπτονται στο Δελτίο Υγειονομικής 
Εξέτασης (Υπόδειγμα «5»), 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 το Εξεταστικό Κέντρο κατά την πρώτη ημέρα 
των Υγειονομικών εξετάσεων. Οι εξετάσεις-γνωματεύσεις μπορούν να 
διενεργηθούν σε Νοσηλευτικά ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Δ.Ι. ή από ιδιώτη ιατρό της 
χώρας, με την προϋπόθεση να έχουν γίνει από 30 Απρ 2018 και 
μεταγενέστερα  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 τη συνέχεια των 
ΠΚΕ). Λοιπές, επιπλέον και επαναληπτικές εξετάσεις, κατά την κρίση της αρμόδιας 
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υγειονομικής επιτροπής, καθώς και οι μετρήσεις των σωματομετρικών στοιχείων θα 
γίνονται στο αρμόδιο ανά Εξεταστικό Κέντρο Στρατιωτικό Νοσοκομείο. 

 11. Οι κοινοί υποψήφιοι-ες για το Τμήμα Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων 
(ΣΙ/ΙΠΤ) με άλλες Σχολές, να προσκομίσουν αντίγραφα του Δελτίου Υγειονομικής 
Εξέτασης, καθώς και των παραπάνω γνωματεύσεων-εξετάσεων στο Κέντρο 
Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) όπου θα υπόκεινται σε επιπλέον εργαστηριακό έλεγχο. 
Ιδιαίτερα απαιτείται η γνωστοποίηση της τιμής της αιμοσφαιρίνης των υποψηφίων 
από τις ΑΥΕ και ΚΑΙ. 

 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 ΠΔ 11/2014, 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 ΠΔ 
11/2014 και το άρθρο 7, υποπαράγραφος 1 ζ, του ΝΔ 1327/1973. 

 14. Σε κάθε περίπτωση ισχύει το αναγραφόμενο στην υποπαράγραφο 11β 
του κυρίως μέρους της παρούσας (Προσόντα Υποψηφίου), δηλαδή οι υποψήφιοι 
πρέπει να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, όπως ορίζει το ΠΔ 11/2014 
(ΦΕΚ 17 Α΄/27-1-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ 3513/29-12-
2014. 

 15. Επιπλέον τονίζεται ότι, κατά την κατάταξη των επιτυχόντων στην 
αντίστοιχη Σχολή, απαιτείται από αυτούς η τήρηση των τιθέμενων ορίων 
εισαγωγής, του Δείκτη Μάζα Σώματος (ΔΜΣ). 

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 16. 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 Εξεταστικού Κέντρου. Οι αθλητικές δοκιμασίες διεξάγονται στις 
αθλητικές εγκαταστάσεις που διατίθενται στα Εξεταστικά Κέντρα. 

  β. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα αγωνίσματα και τα 
κατώτερα/ανώτερα (κατά περίπτωση) όρια επίδοσης κατά αγώνισμα και Σχολή, που 
πρέπει να πετύχει ο υποψήφιος (ανεξάρτητα φύλου) για να κριθεί κατάλληλος: 
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Α/
Α 

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 

ΣΣΕ/Όπλα, 
ΣΝΔ, 

ΣΙ/Ιπτάμενοι, 
ΣΜΥ/Όπλα 

ΣΣΕ/Σώματα,  
ΣΙ/Μηχανικοί, 
 ΣΣΑΣ, ΣΑΝ, 

ΣΜΥ/Σώματα,  
ΣΜΥΝ, ΣΜΥΑ 

1 Δρόμος 100 μ. έως: 16" 17" 

2 Δρόμος 1000 μ. έως: 4΄και 20" 4΄ και 30" 

3 Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. 1,00 μ. 

4 Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον: 3,60 μ. 3,60 μ. 

5 
Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) 
(Μέσος όρος ρίψης με το δεξί και το 
αριστερό χέρι) τουλάχιστον: 

4,50 μ. 4,40 μ. 

6 
Ελεύθερη κολύμβηση 50 μέτρων για 
τη ΣΝΔ, ΣΙ/ΙΠΤ, ΣΜΥΝ. Έως: 

2΄ 2' 

  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 Δοκιμασίες, που 
προβλέπονται, για τη συγκεκριμένη Σχολή. 

 17. Τονίζεται ότι, οι υποψήφιοι-ες για να επιτύχουν στις αθλητικές δοκιμασίες, 
συνιστάται να έχουν προετοιμασθεί εκ των προτέρων κατάλληλα. 

 18. Υποψήφιος-α που θα αποτυγχάνει να επιτύχει το όριο σε κάποια από τις 
αθλητικές δοκιμασίες, δεν θα συνεχίζει να εξετάζεται και στις υπόλοιπες. 

 19. Σε περιπτώσεις προ υπάρχοντος τραυματισμού υποψήφιου-ας, 
πρόβλημα υγείας ή γυναικολογικής φύσης, υποχρεωτικά να προσκομίζεται 
βεβαίωση από ιδιώτη ιατρό ή Νοσοκομείο (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Δ.Ι.), στην οποία να 
βεβαιώνεται το πρόβλημα, καθώς και να αναγράφεται η ημερομηνία 
αποκατάστασής του, προκειμένου ο/η υποψήφιος-α να αναπρογραμματίζεται 
ανάλογα από την αντίστοιχο Εξεταστικό Κέντρο. Η ανωτέρω ημερομηνία να μην 
υπερβαίνει το πέρας των ΠΚΕ. Επιπλέον, στην περίπτωση μη προσκόμισης 
ιατρικής γνωμάτευσης ο υποψήφιος-α πρέπει να γνωστοποιεί στον παρόντα ιατρό, 
το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει και να εξετάζεται απ’ αυτόν πριν την έναρξη 
οποιασδήποτε αθλητικής δοκιμασίας. Τέλος, σε περίπτωση τραυματισμού 
του/της υποψήφιου-ας κατά την ημέρα διεξαγωγής των αθλητικών δοκιμασιών, θα 
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προγραμματίζεται για επανεξέταση, εφόσον εξεταστεί από τον παρόντα ιατρό. Η 
επανεξέταση θα προγραμματίζεται εντός του χρόνου διεξαγωγής των ΠΚΕ και 
θα γίνεται στο σύνολο των αγωνισμάτων. 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΛΟΙΠΑ 

 20. Η διαδικασία που ακολουθείται μέχρι και την έκδοση των αποτελεσμάτων 
είναι η ακόλουθη: 

  α. Τα Εξεταστικά Κέντρα θα αποστέλλουν στη μηχανογράφηση του 
ΥΠΠΕΘ, τους ικανούς υποψηφίους των ΠΚΕ. 

  β. Το ΥΠΠΕΘ θα αποστέλλει στα Εξεταστικά Κέντρα, επεξεργασμένες 
καταστάσεις για έλεγχο ορθότητας. 

  γ. Τα Εξεταστικά Κέντρα, θα αποστείλουν στο ΥΠΠΕΘ εκ νέου τις 
καταστάσεις, με επισημασμένες τυχόν διορθώσεις. 

 21. Σε κάθε περίπτωση, υπεύθυνοι για την ορθότητα και τη μορφή των 
αποτελεσμάτων είναι τα Εξεταστικά Κέντρα. 

 22. Επισημαίνεται ότι, για τους κοινούς υποψηφίους-ες αποτελέσματα 
επιτυχόντων-ουσών στις ΠΚΕ και για όλες τις Σχολές που δήλωσε ο υποψήφιος, 
θα εκδίδει μόνο το Εξεταστικό Κέντρο. Το ΥΠΠΕΘ 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. 

 23. Στους υποψηφίους-ες Σχολών που έχουν δηλώσει και Σχολές της ΕΛ.ΑΣ 
ή ΠΣ (Έχουν υποβάλλει αίτηση σύμφωνα με αντίστοιχη προκήρυξη του Υπουργείου 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης), και εφόσον επιτύχουν στις ΠΚΕ και 
πληρούν τα κριτήρια της ΕΛ.ΑΣ   ή του ΠΣ θα χορηγείται βεβαίωση συμμετοχής 
στις ΠΚΕ και ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, για χρήση από την ΕΛ.ΑΣ ή το ΠΣ. 

 
                                                                    Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Φλώρος 
Ακριβές Αντίγραφο                                                       Υ/ΓΕΕΘΑ    
    
 
Τχης (ΠΖ) Αθανάσιος Κωστάκος  
               Επιτελής B2 
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  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
  Β΄ΚΛΑΔΟΣ/Β2 

  ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ 

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 

  23 Απρ 18 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΗΝ  
ΕΔΥΕΘΑ Φ.337/101/302444/Σ.2391  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 1. Οι σπουδαστές-τριες των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ που αποβάλλουν την ιδιότητα 
τους αυτή, υποχρεούνται στην καταβολή αποζημιώσεως στο Δημόσιο, 
σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1911/1990-ΦΕΚ 160 Α', εκτός της περίπτωσης 
εγγραφής τους σε άλλη σχολή των ΕΔ 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 αυτών στη Σχολή ή 
Τμήμα επόμενης προτίμησης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας 
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 Έρευνας 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. 

 4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων περιπτώσεων, οι 
σπουδαστές-τριες της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) και της 
Σχολής Αξκών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) που διαγράφονται οποτεδήποτε από τη Σχολή 
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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. 

 5. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής και 
εφόσον 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 και του Πυροσβεστικού Σώματος. 

 6. Όσοι -ες διαγράφονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 
αυτής από τις Σχολές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και 
των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων 
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. Επισημαίνεται ότι, οι σπουδαστές της κατεύθυνσης Ιπταμένων της 
Σχολής Ικάρων, οι οποίοι, προκειμένου να ενταχθούν σε αυτή, διεγράφησαν είτε ως 
μαθητές από άλλη παραγωγική σχολή των ΕΔ, είτε ως μόνιμοι στρατιωτικοί από τις 
τάξεις των ΕΔ και κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών αποτυγχάνουν στις 
πτήσεις και διαγράφονται από τη Σχολή Ικάρων, μπορούν με αίτησή τους, η οποία 
υποβάλλεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη διαγραφή τους, να 
επανεντάσσονται στην κατηγορία που ανήκαν. Η επανεγγραφή των μαθητών στη 
σχολή από την οποία είχαν διαγραφεί γίνεται στο έτος σπουδών που έπεται του 
έτους διαγραφής τους, εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις για τη συνέχιση 
της φοίτησής τους, σύμφωνα με τον οικείο οργανισμό της σχολής, η δε φοίτησή τους 
αρχίζει από την επόμενη της διαγραφής τους από τη Σχολή Ικάρων, ακαδημαϊκή 
περίοδο. Η επανεγγραφή όσων υπηρετούσαν ως μόνιμοι στρατιωτικοί στις τάξεις 
των ΕΔ γίνεται στην ίδια επετηρίδα από την οποία διεγράφησαν και καθίστανται 
νεότεροι όσων απέκτησαν το βαθμό κατά το ίδιο έτος. 

 9. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση παραιτήσεως σπουδαστή-τριας 
από ΑΣΕΙ–ΑΣΣΥ για προσωπικούς λόγους, τότε αυτός δεν υπάγεται στην 
περίπτωση των υποψηφίων των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος Παραρτήματος 
(διαγραφή για λόγους υγείας) και δεν έχει το δικαίωμα εισαγωγής στη Σχολή ή 
Τμήμα της επόμενης προτίμησής του που έχει δηλώσει στο μηχανογραφικό δελτίο. 

 10. Πληροφορίες σχετικά με όλες τις Σχολές των ΕΔ, υπάρχουν 
στις ιστοσελίδες των Σχολών και της ΠΑ. 

                                                                    Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Φλώρος 
Ακριβές Αντίγραφο                                                       Υ/ΓΕΕΘΑ    
    
 
Τχης (ΠΖ) Αθανάσιος Κωστάκος  
               Επιτελής B2
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  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
  Β΄ΚΛΑΔΟΣ/Β2/1 

  ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ 

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 

  23 Απρ 18 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΣΤΗΝ  
ΕΔΥΕΘΑ Φ.337/101/302444/Σ.2391  

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

ΕΛΛΗΝΩΝ/ΙΔΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑ ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ 

 

 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), είτε ως τέκνα Ελλήνων κατοίκων του εξωτερικού, είτε ως τέκνα Ελλήνων 
υπαλλήλων (στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού) που υπηρετούν στο 
εξωτερικό.  

2. Όλοι οι παραπάνω, για την εισαγωγή τους στις Στρατιωτικές Σχολές, 
αποτελούν ενιαία κατηγορία υποψηφίων. Οι ανήκοντες στην κατηγορία αυτή μπορεί 
να είναι υποψήφιοι των ΑΣΕΙ και των ΑΣΣΥ και εισάγονται σε αυτά κατόπιν γραπτών 
εξετάσεων, οι οποίες διενεργούνται από το ΥΠΠΕΘ και ΠΚΕ, οι οποίες 
διενεργούνται με μέριμνα της ΔΑΕ/Β1. 

 3. 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 των δικαιολογητικών που αναγράφονται στο 
Παράρτημα «ΣΤ» ΜΟΝΟ στη ΔΑΕ/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 ΥΠΠΕΘ. 

 4. 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. 

 5. Οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικές για όλους/ες τους/τις υποψηφίους/ες των ΑΣΕΙ-
ΑΣΣΥ και θα διενεργηθούν στη ΔΑΕ/Β1 ανεξαρτήτως του Εξεταστικού Κέντρου 
επιθυμίας τους. 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.  Λεπτομέρειες που 
αφορούν τις ΠΚΕ αναφέρονται στο Παράρτημα «Γ» της παρούσας Εγκυκλίου. 

 6. Οι επιτυχόντες -ούσες της κατηγορίας αυτής, με την κατάταξή τους θα πρέπει 
μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν στα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ (όπως 
περιγράφονται στο Παράρτημα «Ζ» του παρόντος και στην αντίστοιχη απόφαση
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του ΥΠΠΕΘ), να καταθέσουν βεβαίωση της ελληνικής προξενικής αρχής της  χώρας  
προελεύσεώς  των με την οποία θα βεβαιώνεται 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 τους στη Σχολή, να έχει ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, γεγονός 
που θα βεβαιώνεται με την προσκόμιση επίσημου κυβερνητικού εγγράφου της χώρας 
προέλευσης, θεωρημένου από την κατά τόπο  ελληνική  προξενική  αρχή. 

 7. Επισημαίνεται ότι, οι υπόψη υποψήφιοι/ες θα πρέπει να γνωρίζουν 
επαρκώς την ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα αποβάλλονται από τα ΑΣΕΙ – 
ΑΣΣΥ που έχουν ενδεχομένως 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. 

 8. 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.  

9. Τονίζεται 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 εξετάσεις, υγειονομικές εξετάσεις και 
αθλητικές δοκιμασίες) που διεξήχθησαν για τους Έλληνες του εσωτερικού. Στην 
περίπτωση που 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 Δελτίου 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 ΔΑΕ/Β1, 
στο οποίο θα επισυνάπτονται αντίγραφα των γνωματεύσεων των ιατρικών 
εξετάσεων. 

                                                                    Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Φλώρος 
Ακριβές Αντίγραφο                                                       Υ/ΓΕΕΘΑ    
    
 
Τχης (ΠΖ) Αθανάσιος Κωστάκος  
               Επιτελής B2
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  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
  Β΄ΚΛΑΔΟΣ/Β2 

  ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ 

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 

  23 Απρ 18 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗΝ  
ΕΔΥΕΘΑ Φ.337/101/302444/Σ.2391  

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 

 1. Έλληνες/ίδες με Ελληνική Ιθαγένεια:  

  α. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση υποψηφίου, όπως Υπόδειγμα «6». 

  β. Φωτοαντίγραφο 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. 
(Υπόδειγμα «4»). 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. 

  γ. Πιστοποιητικό γέννησης, από το οποίο θα προκύπτει και η Ελληνική 
ιθαγένεια. 

  δ. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του 
υποψηφίου. 

  ε. Δελτίο υγειονομικής εξέτασης υποψηφίου (Υπόδειγμα 5), που θα 
προσκομιστεί στο Εξεταστικό Κέντρο την 1η ημέρα των ΠΚΕ. 

  στ. 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 
[βλέπε σελ.9, παράγραφο 11(ε) της παρούσας εγκυκλίου]. 

  ζ. Επιπρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον ο υποψήφιος υπάγεται σε μια 
από τις ειδικές κατηγορίες, όπως αναλύονται στο Παράρτημα «Β». 

Επισημαίνεται ότι, όσα δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί από ξένη Κρατική Αρχή ή 
Οργανισμό ή Ίδρυμα και για το λόγο αυτό είναι γραμμένα σε γλώσσα διάφορη της 
ελληνικής, θα πρέπει, προκειμένου να γίνουν δεκτά, να είναι επικυρωμένα και 
μεταφρασμένα στα ελληνικά ή από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή το 
Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας (δεν ισχύει για τα πτυχία Αγγλικών της 
παραγράφου 1στ του παρόντος Παραρτήματος). 

  

 

 2. Έλληνες/ίδες καταγόμενοι από την αλλοδαπή χωρίς Ελληνική 
Ιθαγένεια:  
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  α. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1α, 1β, 1δ, 1ε, και 1στ. 

  β. Πιστοποιητικό ελληνικής προξενικής αρχής που 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).  

  γ. 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. 

  δ. Πιστοποιητικό διαγωγής (ποινικού μητρώου) από τη χώρα 
προέλευσης και από την ημεδαπή. 

  ε. Θεωρημένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας ομογενούς ή διαβατηρίου. 

Επισημαίνεται ότι, όσα δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί από ξένη Κρατική Αρχή ή 
Οργανισμό ή Ίδρυμα και για το λόγο αυτό είναι γραμμένα σε γλώσσα διάφορη της 
ελληνικής, θα πρέπει, προκειμένου να γίνουν δεκτά, να είναι επικυρωμένα και 
μεταφρασμένα στα ελληνικά ή από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή το 
Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος. 

 3. Έλληνες/ίδες του εξωτερικού: 

  α. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1α, 1β, 1γ, 1δ, 1ε, και 1στ. 

  β. Πιστοποιητικό ελληνικής προξενικής αρχής (αντί πιστοποιητικού 
δήμου), για τους υποψηφίους που γεννήθηκαν και διαμένουν στο εξωτερικό από 
Έλληνες γονείς που κατοικούν στο εξωτερικό και οι οποίοι γονείς έχουν την ελληνική 
ιθαγένεια. Στο υπόψη πιστοποιητικό πρέπει να αναγράφονται και να βεβαιώνονται 
τα παρακάτω στοιχεία: 

   (1) Ημερομηνία, μήνας και έτος που γεννήθηκαν αριθμητικά και 
ολογράφως. 

   (2) Δήμος ή Κοινότητα του Κράτους, όπου είναι γραμμένοι ή 
επιθυμούν να γραφτούν εάν εισαχθούν στη Σχολή. 

   (3) Τη διαγωγή τους (εάν έχουν καταδικαστεί, διώκονται). 

   (4) Εάν είναι έγγαμοι/ες ή άγαμοι/ες. 

   (5) Εάν έχουν τέκνα ή αναμένουν τη γέννηση τέκνου. 

  γ. 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. 

Επισημαίνεται ότι, όσα δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί από ξένη Κρατική Αρχή ή 
Οργανισμό ή Ίδρυμα και για το λόγο αυτό είναι γραμμένα σε γλώσσα διάφορη της 
ελληνικής, θα πρέπει, προκειμένου να γίνουν δεκτά, να είναι επικυρωμένα και 
μεταφρασμένα στα ελληνικά ή από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή το 
Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος. 

 

 

 

 4. Υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις: 
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  α. Υποψήφιοι /ες για τη ΣΣΕ – ΣΣΑΣ 

   Αναφορά τους, όπως στο Υπόδειγμα «1» με συνημμένα τα 
δικαιολογητικά της παραγράφου 1α, 1β, 1γ, 1δ, 1ε καθώς και πλήρες Αντίγραφο 
Φύλλου Μητρώου επί του οποίου επικολλάται και κυρώνεται η φωτογραφία του 
υποψήφιου, αφού ελεγχθεί και θεωρηθεί από Στρατολογική Υπηρεσία. 

   β. Υποψήφιοι/ες για τη ΣΝΔ-ΣΙ 

   Αναφορά τους, όπως στο Υπόδειγμα «1» με συνημμένα τα 
δικαιολογητικά της παραγράφου 1α, 1β, 1γ, 1δ, 1ε για την ΣΝΔ και 1α, 1β, 1γ, 1δ, 
1ε, 1στ για την ΣΙ. 

γ. Υποψήφιοι/ες για τη ΣΑΝ 

   Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1α, 1β, 1γ, 1δ, 1ε.  

Για τους υποψηφίους που είναι ήδη μαθητές σε άλλο ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, δεν απαιτείται 
η προσκόμιση Αντίγραφου Φύλλου Μητρώου. 

 
                                                                    Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Φλώρος 
Ακριβές Αντίγραφο                                                       Υ/ΓΕΕΘΑ    
    
 
Τχης (ΠΖ) Αθανάσιος Κωστάκος  
               Επιτελής B2 
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  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
  Β΄ΚΛΑΔΟΣ/Β2 

  ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ 

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 

  23 Απρ 18 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Z» ΣΤΗΝ  
ΕΔΥΕΘΑ Φ.337/101/302444/Σ.2391  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 

(Προσκομίζονται στη Σχολή την ημέρα κατατάξεως) 

 1. Έλληνες/ίδες με Ελληνική Ιθαγένεια:  

  α. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου. 

  β. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή 
βεβαίωση διαγραφής, εφόσον είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε άλλο ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Η 
υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται μέχρι την ορκωμοσία και προκειμένου για τη ΣΣΑΣ 
– ΣΑΝ μέχρι την προηγούμενη της εγγραφής στην αντίστοιχη σχολή του 
Πανεπιστημίου. 

   γ. Να φέρουν μαζί τους: 

   (1) Την αστυνομική ταυτότητα. 

   (2) Διαβατήριο (όσοι έχουν). 

   (3) Βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα, στον οποίο ανήκαν, 
ότι παρέδωσαν το Βιβλιάριο Υγείας-Νοσηλείας ή για τους ανασφάλιστους Υπεύθυνη 
Δήλωση ότι δεν είναι κάτοχοι αντίστοιχου Βιβλιαρίου. 

    (4) Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), σε επίσημο 
έγγραφο της αρμόδιας ΔΟΥ. 

   (5) Τη βεβαίωση βαθμού πρόσβασης από Λύκειο αποφοίτησης 
(αφορά μόνο τους επιτυχόντες-ούσες στη ΣΣΑΣ και ΣΑΝ και όχι την ειδική κατηγορία 
«Έλληνες Εξωτερικού»). 

   (6) Τον Αριθμό Στρατολογικού Μητρώου (ΑΣΜ), οι άρρενες. 

   (7) Βεβαίωση ΑΜΚΑ (όσοι έχουν) ή προσκόμιση οποιουδήποτε 
δικαιολογητικού που αναγράφει τον ΑΜΚΑ. 

   (8) Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας, όπου 
πρώτος δικαιούχος θα είναι ο -η επιτυχών -ούσα και θα φαίνεται ο αριθμός και το 
IBAN. 

   (9) Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) (φωτοαντίγραφο 
βιβλιαρίου ή άλλο επίσημο έγγραφο του ΙΚΑ για όσους έχουν). 

   (10) Βιβλιάριο Υγείας παιδικής ηλικίας (όσοι έχουν). 

  δ. Οι επιτυχόντες-ούσες να προσκομίζουν, εφόσον κατέχουν, 
αντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας. 
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 2. Έλληνες/ίδες Καταγόμενοι από την Αλλοδαπή Χωρίς Ελληνική 
Ιθαγένεια:  

  α. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου. 

  β. Τα λοιπά δικαιολογητικά της παραγράφου 1. 

  γ. Τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στην παράγραφο 6 του 
Παραρτήματος «Ε». 

 3. Υποψήφιοι/ες ΣΣΕ και ΣΙ που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις: 

  α. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1. 

  β. Πιστοποιητικό της Διευθύνσεως Προσωπικού του Κλάδου που 
υπηρετούν (Στρατός - Ναυτικό - Αεροπορία), στο οποίο θα φαίνεται 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 παράγραφο 11ζ της παρούσας εγκυκλίου. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ 

α. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, για δικαστική χρήση. 

β. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Καταστάσεως τύπου «Α» (για άρρενες).  

 

                                                                    Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Φλώρος 
Ακριβές Αντίγραφο                                                       Υ/ΓΕΕΘΑ    
    
 
Τχης (ΠΖ) Αθανάσιος Κωστάκος  
               Επιτελής B2 

ΑΔΑ: ΩΥ1Ω6-ΧΚ4



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 11 

 

  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
  Β΄ΚΛΑΔΟΣ/Β2 

  ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ 

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 

  23 Απρ 18 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «H» ΣΤΗΝ  
ΕΔΥΕΘΑ Φ.337/101/302444/Σ.2391  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΥΠΞΚΟΥΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ  (Ν. 
1294/1982) 

 
1. Οι υποψήφιοι/ες της ΣΣΕ Μόνιμοι Υπξκοί του ΣΞ υποβάλλονται σε 

εξετάσεις, οι οποίες οργανώνονται με μέριμνα αυτής και διεξάγονται στις 
εγκαταστάσεις της ΣΣΕ, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στον 
Οργανισμό της Σχολής, τους ισχύοντες Νόμους και ΠΔ 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. 

2. Η εισαγωγή στη Σχολή γίνεται με βάση τη σειρά επιτυχίας εκείνων που 
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. 

 
                                                                    Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Φλώρος 
Ακριβές Αντίγραφο                                                       Υ/ΓΕΕΘΑ    
    
 
Τχης (ΠΖ) Αθανάσιος Κωστάκος  
               Επιτελής B2
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  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
  Β΄ΚΛΑΔΟΣ/Β2/1 

    ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ 

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 

  23 Απρ 18 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Θ» ΣΤΗΝ  
ΕΔΥΕΘΑ Φ.337/101/302444/Σ.2391  

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

  1. Στο παρόν Παράρτημα παρουσιάζονται υποδείγματα των απαιτουμένων 
δικαιολογητικών όπου αυτά δεν είναι τυποποιημένα όπως π.χ η Υπεύθυνη Δήλωση 
του Ν.1599/85, όπως παρακάτω: 

  α. Υπόδειγμα «1»: Αναφορά Στρατιωτικού Υποψηφίου 

  β. Υπόδειγμα «2»: Βεβαίωση Φονευθέντων σε Πολεμικές 
Επιχειρήσεις ή Θανόντων σε Διατεταγμένη Υπηρεσία. 

  γ. Υπόδειγμα «3»: Βεβαίωση Ανάπηρου Ειρηνικής Περιόδου ή 
Πολεμικών Επιχειρήσεων. 

  δ. Υπόδειγμα «4»: Βεβαίωση Λυκείου. 

  ε. Υπόδειγμα «5»: Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης Υποψηφίου ΑΣΕΙ-
ΑΣΣΥ. 

  στ. Υπόδειγμα «6» :  Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση Υποψηφίου ΑΣΕΙ-
ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019. 

 2. Οι υποψήφιοι μπορούν να εκτυπώνουν τις αντίστοιχες σελίδες της 
παρούσας και να συμπληρώνουν τη σχετική αίτηση ή να αντιγράφουν τα σχετικά 
υποδείγματα στον Η/Υ και να τα εκτυπώνουν συμπληρωμένα. 

                                                                    Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Φλώρος 
Ακριβές Αντίγραφο                                                       Υ/ΓΕΕΘΑ    
    
 
Τχης (ΠΖ) Αθανάσιος Κωστάκος  
               Επιτελής B2 
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Θ-1-1 

  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
  Β΄ΚΛΑΔΟΣ/Β2/1 

    ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ 

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 

  23 Απρ 18 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Θ» 
ΣΤΗΝ ΕΔΥΕΘΑ Φ.337/101/302444/Σ.2391 

 

 

(Υπόδειγμα «1») 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

 

ΠΡΟΣ : …………….(1)  ΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ   

  ..…………………………. 

…………………………… 

…………………………… 

 

  ………………………..  

  ………………………..  

ΘΕΜΑ
: 

Συμμετοχή στο Διαγωνισμό για Εισαγωγή Σπουδαστών-τριών στα ΑΣΕΙ-
ΑΣΣΥ 

ΣΧΕΤ : Προκήρυξη Διαγωνισμού για ΑΣΕΙ -ΑΣΣΥ 

1. Αναφέρω ότι επιθυμώ να λάβω μέρος στον εισιτήριο διαγωνισμό των 
Σχολών ……………….. κατά το έτος 2017 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 παραπάνω στην παραπάνω Σχολή. 

                                                                                   (Υπογραφή) 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

1.  Στη θέση (1) γράφεται η Υπομονάδα. 

2.  Στο δεξιό τμήμα του προ του κειμένου μέρος της  αναφοράς  γράφονται τα στοιχεία υποψηφίου 
στρατιωτικού και ημερομηνία σύμφωνα με τον Κανονισμό Στρατιωτικής Αλληλογραφίας. 

3.  Στη θέση (4) γράφεται η Υπηρεσία υποβολής δικαιολογητικών κατά Σχολή όπως αναφέρεται στην 
προκήρυξη. 

Αντιπτέραρχος (Ι) Νικόλαος- Δημήτριος Χριστόπουλος           
  Ακριβές Αντίγραφο                                          ΕΠΧΗΣ/ΓΕΕΘΑ 
 
 
  Τχης (ΠΖ) Αθανάσιος Κωστάκος  
            Επιτελής Β2 
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      Θ-2-1 

  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
  Β΄ΚΛΑΔΟΣ/Β2/1 

    ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ 

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 

  23 Απρ 18 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Θ» 
ΣΤΗΝ ΕΔΥΕΘΑ Φ.337/101/302444/Σ.2391 

 

 

(Υπόδειγμα «2») 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

ΦΟΝΕΥΘΕΝΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ή ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ….. 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

Ο ................................................................................. (1) Διευθυντής του 1ου ΕΓ (ή 
Δνσης Στρ. Προσωπικού ή Διοικητικού) 

ΒΕΒΑΙΩΝΩ 

ότι ο υποψήφιος για τις Στρατιωτικές Σχολές……………………........…………… 
είναι……………………………..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 στο Εξεταστικό 
Κέντρο επιθυμίας του.  

………………………………..2018 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

1. Στη θέση (1) γράφονται τα στοιχεία ανάλογα με την περίπτωση του Διευθυντού του Στρατιωτικού 
Προσωπικού του κάθε Κλάδου. 

2. Στη θέση (2) γράφεται ο βαθμός, όπλο, ΑΜ και ονοματεπώνυμο. 

3. Η παρούσα βεβαίωση εκδίδεται μετά την προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης 

στην εκδίδουσα Αρχή. 

 
Αντιπτέραρχος (Ι) Νικόλαος- Δημήτριος Χριστόπουλος           

  Ακριβές Αντίγραφο                                          ΕΠΧΗΣ/ΓΕΕΘΑ 
 
  Τχης (ΠΖ) Αθανάσιος Κωστάκος  
            Επιτελής Β2 
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      Θ-3-1 

 

  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
  Β΄ΚΛΑΔΟΣ/Β2/1 

    ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ 

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 
  23 Απρ 18 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Θ» 
ΣΤΗΝ ΕΔΥΕΘΑ Φ.337/101/302444/Σ.2391 

 

 

(Υπόδειγμα «3») 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ  

ΑΝΑΠΗΡΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ή ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

ΔΕΠΑΘΑ 

ΓΡΑΦ. ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΘΥΜ. ΠΟΛΕΜΟΥ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

 

Βεβαιώνουμε ότι ο …………………..……………………………………… είναι 
ανάπηρος……………………………..(1) με αριθμό βιβλιαρίου συντάξεων 
....................................... και με αναπηρία υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 
……………………………………………………….......................... 

Η παρούσα χορηγείται για να χρησιμεύσει …………………………………….. 

            Αθήνα, ………………..2018 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ         Το Γραφ. Αναπ. Θυμ. Πολέμου 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΠΑΘΑ  

  

ΟΔΗΓΙΕΣ 

Στη θέση (1) γράφεται «ειρηνικής περιόδου» ή πολεμικών επιχειρήσεων με την αντίστοιχη 

μνημόνευση του Νόμου.  

 
Αντιπτέραρχος (Ι) Νικόλαος- Δημήτριος Χριστόπουλος           

  Ακριβές Αντίγραφο                                          ΕΠΧΗΣ/ΓΕΕΘΑ 
 
 
  Τχης (ΠΖ) Αθανάσιος Κωστάκος  
            Επιτελής Β2 
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       Θ-4-1 

 
  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
  Β΄ΚΛΑΔΟΣ/Β2/1 

    ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ 

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 

  23 Απρ 18 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «4» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Θ» 
ΣΤΗΝ ΕΔΥΕΘΑ Φ.337/101/302444/Σ.2391 

 

 

     (Υπόδειγμα «4») 

         ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ……………………………………….. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ:………………… 

ΛΥΚΕΙΟ:………………….......................................... 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:.......................................... …………. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ………………………………………. 

Βεβαιώνεται ότι ο/η …………………….του ………………………. είναι μαθητ 

…… της ………….. τάξης του Λυκείου μας κατά το σχολικό έτος 2017 – 2018 όπου 

παρακολουθεί μαθήματα της ………………… Ομάδος Προσανατολισμού ή (ΕΠΑΛ). 

Ο κωδικός αριθμός του/της παραπάνω ως υποψηφίου της Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης είναι……………………………………………………………………….. 

Η βεβαίωση χορηγείται για ............................................................................ 

   

       …………………/      / 2018 

                                                                                                                      -Ο- 

                                                                                           Διευθυντής Λυκείου 

                                    (ΤΣΥ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

Το παρόν υπόδειγμα δεν είναι δεσμευτικό. Γίνονται δεκτές όλες οι βεβαιώσεις που υποχρεωτικά 

θα συμπεριλαμβάνουν, κωδικό υποψηφίου, ημερομηνία, σφραγίδα Λυκείου και υπογραφή 

Λυκειάρχη. 

 
Αντιπτέραρχος (Ι) Νικόλαος- Δημήτριος Χριστόπουλος           

  Ακριβές Αντίγραφο                                          ΕΠΧΗΣ/ΓΕΕΘΑ 
 
 
  Τχης (ΠΖ) Αθανάσιος Κωστάκος  
            Επιτελής Β2 

 

 

ΑΔΑ: ΩΥ1Ω6-ΧΚ4



 

./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Θ-5-1 
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  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
  Β΄ΚΛΑΔΟΣ/Β2/1 

    ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ 

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 

  23 Απρ 18 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «5» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Θ» 
ΣΤΗΝ ΕΔΥΕΘΑ Φ.337/101/302444/Σ.2391 

 

(Υπόδειγμα «5») 

 

 
 

ΔΕΛΤΙΟ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ 
(ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΦΥΛΛΟΥ) 

 

 
ΕΠΩΝΥΜΟ: ...................................................................................................................................... 
ΟΝΟΜΑ : ........................................................................................................................................... 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ : ............................................................................................................................ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : ......................................................................................................... 
 
ΑΡΙΘ. ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ : ........................................................................................................... 
ΑΜΚΑ………………………………………………………………………………………………………… 
KΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ…………………………………………………………………………………… 
ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ (ΚΥΚΛΩΣΕ ΟΣΕΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙΣ) 
Α. ΣΣΕ-ΟΠΛΑ         Β. ΣΣΕ-ΣΩΜΑΤΑ          Γ. ΣΝΔ-ΜΑΧΙΜΟΙ          Δ. ΣΝΔ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ              Ε. ΣΙ-ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ            
Ζ. ΣΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ             Η. ΣΣΑΣ                         Θ. ΣΑΝ                       
Ι. ΣΜΥ-ΟΠΛΑ          ΙΑ. ΣΜΥ-ΣΩΜΑΤΑ        ΙΒ. ΣΜΥΝ                      ΙΓ. ΣΜΥΑ      

 

 
ΑΡΙΘ. ΓΝΩΜ. ΑΝΩΤ. ΥΓΕΙΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ........................  ΥΨΟΣ: ................. 
ΗΜΕΡ. ΕΞΕΤΑΣΗΣ : ................................     ΒΑΡΟΣ: ............... 
           ΔΜΣ : .................. 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ / ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ (ΔΙΑΓΡΑΨΤΕ ΑΝΑΛΟΓΑ)………………………… 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 
 -Ο-  -Ο-  -ΤΑ- 
  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΜΕΛΗ 
    Α.  
   Β. 

  

 

                                                                                

                                                                                 

                                                                                (Υπόδειγμα «5», 2η σελίδα) 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΕΠΙΚΟΛΛΑΤΑΙ  
ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟ,  
(ΔΕΝ 
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ – 
ΘΕΩΡΗΣΗ) 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΥΕΘΑ 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΞΕΤΑΣΗ. 
 

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

ΑΡΙΘ. 
ΚΑΙ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΕΞΕΤΑΣ

ΗΣ 

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

ΙΑΤΡΟΥ 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 
Ακτινογραφία θώρακα 
FACE 

   

ΜΙΚΡΟΒΙ-
ΟΛΟΓΙΚΟ 

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

   

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 
Ηλεκτροκαρδιογράφημα 
και γνωμάτευση. 

 Δύναται να συμμετάσχει σε αθλητικές δοκιμασίες 
 
 
 

 

ΩΡΛ 
Ωτορινολαρυγγολογική  
εξέταση και ακοόγραμμα 

   

ΟΦΘΑΛΜΟ-
ΛΟΓΙΚΟ 

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

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

 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ Γυναικολογική εξέταση 

   

ΚΛΙΝΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
(Διενεργούνται από τους Ιατρούς του αρμοδίου Στρατιωτικού Νοσοκομείου ) 

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 
   

 
 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 

    

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚ
Ο 

    

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ     

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 
    

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 

  ΥΨΟΣ: 
ΒΑΡΟΣ: 
Δ.Μ.Σ. 
 

 

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

ΠΡΟΣΟΧΗ:ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ. ΔΕΝ 

ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΤΗΝ 1η 

ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΠΚΕ ΣΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΠΟΥ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΘΕΙ.  

 

  Αντιπτέραρχος (Ι) Νικόλαος- Δημήτριος Χριστόπουλος           
  Ακριβές Αντίγραφο                                          ΕΠΧΗΣ/ΓΕΕΘΑ 
 
  Τχης (ΠΖ) Αθανάσιος Κωστάκος  
            Επιτελής Β2 
      Θ-6-1 
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  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
  Β΄ΚΛΑΔΟΣ/Β2/1 

    ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ 

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 

  23 Απρ 18 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «6» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Θ» 
ΣΤΗΝ ΕΔΥΕΘΑ Φ.337/101/302444/Σ.2391 

 

(Υπόδειγμα «6») 
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(Υπόδειγμα «6» Σελίδα 3) 
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./. 

Υπόδειγμα «6» Σελίδα 4 
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ΠΡΟΣΟΧΗ: 

  1. Το παρόν αποτελεί μόνο υπόδειγμα. Η συμπλήρωση της 
Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης του υποψηφίου θα γίνεται ηλεκτρονικά στο 
έντυπο μορφής pdf που επισυνάπτεται ξεχωριστά στην παρούσα εγκύκλιο. 

  2. Το έντυπο της Αίτησης υποψηφίου για να καταστεί επεξεργάσιμο 
και να συμπληρωθεί θα πρέπει να ισχύουν οι κάτω προϋποθέσεις: 

   α. Περιβάλλον windows στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ) του 
ενδιαφερόμενου. 

   β. Να υπάρχει εγκατεστημένο πρόγραμμα adobe reader. 

   γ. Η εφαρμογή (pdf) να αποθηκευτεί πρώτα στον Η/Υ του 
ενδιαφερόμενου και κατόπιν να ανοιχτεί και να επεξεργαστεί-συμπληρωθεί. 

 
Αντιπτέραρχος (Ι) Νικόλαος- Δημήτριος Χριστόπουλος           

  Ακριβές Αντίγραφο                                          ΕΠΧΗΣ/ΓΕΕΘΑ 
 
  Τχης (ΠΖ) Αθανάσιος Κωστάκος  
            Επιτελής Β2 
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