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ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

 Αστυνομική Ακαδημία

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=
61&Itemid=52&lang

 Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας 
 http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=vi

ew&id=5074&Itemid=52&lang=&lang

 Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής 
Αστυνομίας

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view
&id=5075&Itemid=52&lang=&lang

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=61&Itemid=52&lang
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=5074&Itemid=52&lang=&lang
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=5075&Itemid=52&lang=&lang


Προσόντα υποψηφίων:

 Να είναι Έλληνες πολίτες.

 Δεν υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους.

 Είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέπει τη συμμετοχή 
σε εξετάσεις για την εισαγωγή στα ΑΕΙ.

 Έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση (σύμφωνα με τις 
διατάξεις για τη σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών 
Στρατού Ξηράς-ΠΔ 11/2014).

 Έχουν ανάστημα (άνδρες και γυναίκες) τουλάχιστον 1.70 m χωρίς 
υποδήματα.

 Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ΔΜΣ 19-27 kg/m2. Οι 
γυναίκες υποψήφιες να έχουν ΔΜΣ 18-25  kg/m2. Παράδειγμα: 
ένας υποψήφιος με ύψος 1.75 m και βάρος 74 kg έχει ΔΜΣ 74 / 
(1,75x1,75) = 24,16 kg/m2.

 Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό και από θέση 
δημόσιας υπηρεσίας για λόγους πειθαρχίας.

 Να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό



Προκαταρκτικές Εξετάσεις

 Ψυχοτεχνική Δοκιμασία (Τεστ προσωπικότητας) και 

συνέντευξη ενώπιον των αρμόδιων Επιτροπών

 Υγειονομικές Εξετάσεις

 Αθλητικές Δοκιμασίες



ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
Οι υποψήφιοι/ες υποβάλλονται στα παρακάτω αγωνίσματα και 

υποχρεούνται να επιτύχουν τα όρια επίδοσης σε όλα

 α. Δρόμος 100μ. σε χρόνο16΄΄(μια προσπάθεια).

 β. Δρόμος 1.000μ.σε χρόνο 4΄και 20΄΄(μια 
προσπάθεια).

 γ. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05μ.(τρεις 
προσπάθειες).

 δ. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60μ. (τρεις 
προσπάθειες).

 ε. Ρίψη   σφαίρας (7,275χλγ.) σε απόσταση 
τουλάχιστον 4,50μ.(τρεις προσπάθειες ανά χέρι).



ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ,ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ 

ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΙΕΣ ΑΠΟ  ΤΙΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ

 https://smy.army.gr/sites/smy.army.gr/files/p.d.112014kri

si_somatikis_ikanotitas.pdf

 https://smy.army.gr/sites/smy.army.gr/files/3513b-

14_tropopoiiseis_pd_11-2014.pdf

 https://smy.army.gr/sites/smy.army.gr/files/1360b-

19_tropopoiiseis_pd_11-2014.pdf.pdf

https://smy.army.gr/sites/smy.army.gr/files/p.d.112014krisi_somatikis_ikanotitas.pdf
https://smy.army.gr/sites/smy.army.gr/files/p.d.112014krisi_somatikis_ikanotitas.pdf
https://smy.army.gr/sites/smy.army.gr/files/3513b-14_tropopoiiseis_pd_11-2014.pdf
https://smy.army.gr/sites/smy.army.gr/files/1360b-19_tropopoiiseis_pd_11-2014.pdf.pdf


ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ  

ΝΑΥΤΙΚΟΥ(Α.Ε.Ν)
1. Η διάρκεια της εκπαίδευσης στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών περιλαμβάνει έξι (06) διδακτικά 

εξάμηνα και δύο εξάμηνα πρακτικής άσκησης επί πλοίου, τα οποία περιλαμβάνουν 

κατευθυνόμενη πρακτική εκπαίδευση σε πλοία σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Σπουδών 

των Α.Ε.Ν. Η συνολική διάρκεια της πρακτικής άσκησης επί πλοίου είναι τουλάχιστον δώδεκα 

(12) μήνες.

2.Η φοίτηση στις Α.Ε.Ν. είναι δωρεάν και δυνατότητα ενδιαίτησης για τους σπουδαστές παρέχεται σε 

όλες τις Α.Ε.Ν., εκτός των Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου, Καλύμνου και Μακεδονίας, ενώ για τις 

σπουδάστριες δυνατότητα ενδιαίτησης παρέχεται μόνο στις Α.Ε.Ν./ Κρήτης, Ηπείρου, Κύμης και 

Οινουσσών.

3.Οι σπουδαστές/σπουδάστριες από την εισαγωγή τους στις σχολές τηρούν τον Εσωτερικό 

Κανονισμό και τον Κανονισμό Σπουδών των Α.Ε.Ν. όπως ισχύουν κάθε φορά.

4.Μετά το τέλος της εκπαίδευσης (θεωρητική  πρακτική) και κατόπιν επιτυχών εξετάσεων οι 

αποφοιτήσαντες  των Α.Ε.Ν. λαμβάνουν μετά το Πτυχίο της Σχολής και το αποδεικτικό ναυτικής 

ικανότητας του Πλοιάρχου ή 2- EN ISO 9001 : 2015 No: 010150269Μηχανικού Γ ́ τάξης Ε.Ν.

5.Σημειώνεταιότι η εκπαίδευση στις ΑΕ.Ν. συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2014-2020) 

μέσω των Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" & 

"Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία", και στην παρούσα φάση έχουν ενταχθεί 

και υλοποιούνται οι δράσεις "Υποστήριξη συστήματος Ναυτικής Εκπαίδευσης των Α.Ε.Ν. 

σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τη συναφή ενωσιακή νομοθεσία" και "Πρακτική άσκηση 

σπουδαστών Α.Ε.Ν. επί πλοίου για την εκπλήρωση του Α' θαλασσίου εκπαιδευτικού ταξιδιού 

τους", αντίστοιχα



Προσόντα υποψηφίων 

Κάθε υποψήφιος  πρέπει να συγκεντρώνει τα πιο κάτω προσόντα:

 1. Να έχει συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων

 2.Να έχει την Ελληνική Ιθαγένεια και να είναι γραμμένος/-η στα μητρώα αρρένων ή 

Δημοτολόγια Δήμου ή Κοινότητας.

 3.Να μην έχει υπερβεί το 27ο έτος της ηλικίας του/της όριο που θεωρείται ότι 

συμπληρώνεται κατά την 31 η Δεκεμβρίου του έτους υποβολής της αιτήσεως 

(γεννηθέντες από  01.01.1993  και μεταγενέστερα). 

 4.Να είναι κατά γνωμοδότηση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής ικανός/-

ή σωματικά και πνευματικά για το  ναυτικό επάγγελμα, σύμφωνα με τις διατάξεις που 

ισχύουν για κάθε ειδικότητα.

 5.Να μην έχει τιμωρηθεί με στέρηση των πολιτικών του/της δικαιωμάτων

και να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου 

καθ’ υποτροπή ή μεγαλύτερη του εξαμήνου για λαθρεμπόριο ή λαθρεμπόριο 

ναρκωτικών ή για παράβαση του νόμου περί προστασίας του Εθνικού Νομίσματος ή 

για αδίκημα αναφερόμενο στην επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί 

οριστικά το δικαίωμα άσκησης του ναυτικού επαγγέλματος



ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΉΤΩΝ 

Πλοιάρχων και Μηχανικών 

ΟΙ Α.Ε.Ν. ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ/ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1.Ασπρόπυργος –ΑΕΝ Ασπροπύργου- Πλοιάρχων /Μηχανικών

2.Νέα Μηχανιώνα -ΑΕΝ Μακεδονίας -Πλοιάρχων /Μηχανικών

3.Πρέβεζα-ΑΕΝ Ηπείρου-Πλοιάρχων 

4.Κάλυμνος- ΑΕΝ Καλύμνου-Πλοιάρχων 

5.Κύμη-ΑΕΝ Κύμης- Πλοιάρχων

6.Αργοστόλι- ΑΕΝ Ιονίων Νήσων –Πλοιάρχων

7.Χίος-ΑΕΝ Χίου-Μηχανικών

8.Ύδρα –ΑΕΝ Ύδρας-Πλοιάρχων

9.Οινούσες –ΑΕΝ Οινουσών-Πλοιάρχων

10.Σύρος-ΑΕΝ Σύρου-Πλοιάρχων

11.Χανιά-ΑΕΝ Κρήτης-Πλοιάρχων/Μηχανικών



ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

 1. Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-

ΕΛ.ΑΚΤ. 

http://www.hcg.gr/node/111

 2.Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

http://www.hcg.gr/node/116

http://www.hcg.gr/node/111
http://www.hcg.gr/node/116


 Η εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού 

Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) γίνεται με το 

σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, σύμφωνα 

με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Η Σχολή λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων του 

Πολεμικού Ναυτικού στον Πειραιά και η φοίτηση διαρκεί τέσσερα (04) 

χρόνια. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι Δόκιμοι διαμένουν και 

σιτίζονται εντός της Σχολής.

 Η εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων γίνεται με 

το σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Η Σχολή εδρεύει στον 

Πειραιά(Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά) και η εκπαίδευση διαρκεί τουλάχιστον 

δύο (02) έτη. Κατά τη διάρκειά της οι Δόκιμοι διαμένουν και σιτίζονται εντός 

αυτής.



Προκαταρκτικές Εξετάσεις

 Ψυχοτεχνική Δοκιμασία (Τεστ προσωπικότητας) και 

συνέντευξη ενώπιον των αρμόδιων Επιτροπών

 Υγειονομικές Εξετάσεις

 Αθλητικές Δοκιμασίες



ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
Οι υποψήφιοι/ες υποβάλλονται στα παρακάτω αγωνίσματα και 

υποχρεούνται να επιτύχουν τα όρια επίδοσης σε όλα

 α. Δρόμος 100μ. σε χρόνο16΄΄(μια προσπάθεια).

 β. Δρόμος 1.000μ.σε χρόνο 4΄και 20΄΄(μια προσπάθεια).

 γ. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05μ.(τρεις 
προσπάθειες).

 δ. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60μ. (τρεις 
προσπάθειες).

 ε. Ρίψη   σφαίρας (7,275χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50μ. 
ως μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης 
με το δεξί και το αριστερό χέρι(τρεις προσπάθειες ανά χέρι).

 στ. Ελεύθερη κολύμβηση σε απόσταση 50 μέτρων σε χρόνο 
δύο(02)λεπτών (μια προσπάθεια)



Προσόντα υποψηφίων:

 Να είναι Έλληνες πολίτες.

 Δεν υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους.

 Είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέπει τη συμμετοχή 
σε εξετάσεις για την εισαγωγή στα ΑΕΙ.

 Έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση (σύμφωνα με τις 
διατάξεις για τη σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών 
Στρατού Ξηράς-ΠΔ 11/2014).

 Έχουν ανάστημα (άνδρες και γυναίκες) τουλάχιστον 1.70 m χωρίς 
υποδήματα.

 Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ΔΜΣ 19-27 kg/m2. Οι 
γυναίκες υποψήφιες να έχουν ΔΜΣ 18-25  kg/m2. Παράδειγμα: 
ένας υποψήφιος με ύψος 1.75 m και βάρος 74 kg έχει ΔΜΣ 74 / 
(1,75x1,75) = 24,16 kg/m2.

 Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό και από θέση 
δημόσιας υπηρεσίας για λόγους πειθαρχίας.

 Να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό



ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

 ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 

 ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΚΗΦΙΣΙΑ) 

 ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

 ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) 

 Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης 

 Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας (δεν 

έχει συσταθεί ακόμα) 



 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 

 Έδρα Κ. Κηφισιά (Οδός Μάτσα 32) 

 Ίδρυση το 1968 ως Πυροσβεστική Σχολή 

 Μετονομασία σε Πυροσβεστική Ακαδημία το 

1994 

 Εξίσωση με Α.Ε.Ι. το 1997 

 Εισαγωγή μέσω πανελληνίων για ιδιώτες το 

2016 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ



ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ 

•Υποχρεωτική διαμονή εντός των εγκαταστάσεων 

για τους πρωτοετείς σπουδαστές 

Έξοδος: i) Τετάρτη απόγευμα και 

ii) Παρασκευή απόγευμα έως Κυριακή βράδυ) 

•Τέσσερα (4) έτη σπουδών 

i) Θεωρητική εκπαίδευση 15/ 9 έως 15/6 

ii) Πρακτική εκπαίδευση κατά τους θερινούς μήνες 

•Ισότιμη με Α.Ε.Ι. 

•Μηνιαίος μισθός Πυροσβέστη 

•Μόρια εισαγωγής (2020): 17,975 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ



 ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 

 •Υποχρεωτική διαμονή εντός των εγκαταστάσεων 

 Έξοδος: i) Τετάρτη απόγευμα και 

 ii) Παρασκευή απόγευμα έως Κυριακή βράδυ) 

 •Φοίτηση πέντε (5) εξαμήνων στη Σχολή 

 •Πρακτική (3) εξαμήνων σε Π.Υ. της Αττικής 

 •Ισότιμη με Α.Ε.Ι. 

 •Μόρια εισαγωγής (2020): 16,850 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ



 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 Οι υποψήφιοι παραλαμβάνουν από τις ΔΙ.ΠΥ.Ν. το

δελτίο υγειονομικής εξέτασης επί του οποίου

επικολλάται φωτογραφία και το παραπεμπτικό

σημείωμα, μεταβαίνουν κατά το χρόνο που ορίζει η

προκήρυξη σε Κρατικό ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο

και υποβάλλονται στις υγειονομικές εξετάσεις που

αναφέρονται στο παραπεμπτικό σημείωμα, στην

οικεία στήλη του οποίου ο αρμόδιος γιατρός

γνωματεύει το αποτέλεσμα, θέτοντας την υπογραφή

και τη σφραγίδα του. Από τη γραμματεία του

Νοσοκομείου θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής

των γνωματευόντων γιατρών.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ



 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 

ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ 

 •Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16΄΄ (μια προσπάθεια) 

 •Δρόμος 1.000 μ. σε χρόνο 4΄ και 20΄΄ (μια 

προσπάθεια) 

 •Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις 

προσπάθειες) 

 •Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις 

προσπάθειες) 

 •Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση 

τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί 

και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις 

προσπάθειες ανά χέρι) 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ



 ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ 

 Για την διερεύνηση των ψυχικών ικανοτήτων διενεργείται 

 ψυχομετρικός έλεγχος, ο οποίος περιλαμβάνει ψυχοτεχνικές 

 δοκιμασίες (τεστ προσωπικότητας) και συνέντευξη ενώπιον 

 των Επιτροπών της προηγούμενης παραγράφου του 

 παρόντος. Με τις εξετάσεις αυτές ερευνάται κυρίως η κρίση, η 

 προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και 

 απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, 

 η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει προσωπικότητα του 

 υποψηφίου. 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ



 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

 •www.academy.fireservice.gr 

 •www.mandisastermsc.teiemt.gr 

 •www.fireservice.gr 

 •www.civilprotection.gr 

 •www.edu.klimaka.gr/panelladikes/exet

aseis/1969-eisagwgh-pyrosvestikh-

akadhmia 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ



ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
 Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) (4ετήςφοίτηση)

 Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων με έδρα τη Βάρη Αττικής.

 Σχολή Ναυτικών Δοκίμων με έδρα τον Πειραιά.

 Σχολή Ικάρων με έδρα το Τατόι.

 Νοούνται ως ΑΣΕΙ

 Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων.(4-6ετήςΑΠΘ)

 Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής.(4ετήςΕΚΠΑ)

 Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ)(3ετήςφοίτηση)

 Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών με έδρα τα Τρίκαλα.

 Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού με έδρα τον Σκαραμαγκά.

 Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας με έδρα το Τατόι.



ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Αθλητικές Δοκιμασίες



ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Ψυχομετρικές Δοκιμασίες



 ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ Ακτινογραφία θώρακα FACE



 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ Γενική εξέταση αίματος, αιμοσφαιρίνη, ουρία,

 σάκχαρο, κρεατινίνη, τρανσαμινάσες, γενική ούρων

 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ Ηλεκτροκαρδιογράφημα και γνωμάτευση.

 ΩΡΛ Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση και ακοόγραμμα



 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ Οφθαλμολογική εξέταση με καταγραφή της οπτικής

 οξύτητας, βαθμού διαθλαστικής ανωμαλίας εκάστου

 οφθαλμού, ύπαρξη ή μη Δυσχρωματοψία

 (με ISIHARA),ύπαρξη νοσήματος ή πάθησης

 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ- Γυναικολογική εξέταση

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Υγειονομικές εξετάσεις



 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ

 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ
 Οι εξετάσεις διενεργούνται στα στρατιωτικά 

νοσοκομεία κατά την περίοδο των Προκαταρκτικών 

εξετάσεων.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Υγειονομικές εξετάσεις



 Τα Εξεταστικά Κέντρα, με μέριμνα των οποίων θα

διεξαχθούν οι προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των

υποψηφίων για όλες τις στρατιωτικές σχολές, είναι:

 ΣΣΕ (στη ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ),

 ΣΝΔ (στον ΠΕΙΡΑΙΑ),

 ΔΑΕ (στην ΔΕΚΕΛΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ),

 ΣΣΑΣ (στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ),

 ΣΜΥ (στα ΤΡΙΚΑΛΑ).

 Κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώσει να εξεταστεί, σε

οποιοδήποτε Εξεταστικό Κέντρο τον εξυπηρετεί ανεξαρτήτως

σε ποια Σχολή ενδιαφέρεται να εισαχθεί.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
Δικαιολογητικά-Υποβολή-Έλεγχος



 Το ΓΕΕΘΑ/Β2, γνωστοποιεί έγκαιρα την 

έκδοση της ΕΔΥΕΘΑ μέσω των ΜΜΕ, 

περίπου κατά τον μήνα Απρίλιο κάθε 

έτους. 

 Ολόκληρη η προκήρυξη δημοσιεύεται 

στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ 

(geetha.mil.gr) καθώς και στις ιστοσελίδες 

όλων των σχολών και των ΓΕ.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ



 Λεπτομέρειες για τη ΣΣΕ στην ιστοσελίδα sse.army.gr

 Λεπτομέρειες για τη ΣΝΔ και τη ΣΜΥΝ στην ιστοσελίδα 

hna.gr

 Λεπτομέρειες για τη ΣΙ και τη ΣΜΥΑ στην ιστοσελίδα haf.gr

 Λεπτομέρειες για τηΣΣΑΣ στην ιστοσελίδα  ssas.army.gr

 Λεπτομέρειες για τη ΣΑΝ στην ιστοσελίδα san.army.gr

 Λεπτομέρειες για τη ΣΜΥ στην ιστοσελίδα smy.army.gr

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Ιστοσελίδες σχολών



ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΕΠΑΛ (Ημερήσια)



2ο ΚΕΣΥ Β΄ Θεσσαλονίκης
Γραφείο Συμβουλευτικής Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού

 Πληροφορίες

 Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού

 Κουτσουμπός Στυλιανός  - Παναγιωτίδου Δέσποινα

 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: sep@2kesy-v.thess.sch.gr

 ΤΗΛ.2310-250590


