
Πανελλαδικζσ 2022 
 

Οι  υποψιφιοι/εσ  απαιτείται να γνωρίηουν: 
 

 τουσ ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ όλων των ςχολϊν 
 ότι για κάκε ςχολι ορίηονται διαφορετικά μόρια ανάλογα με το 

πεδίο που κα διαγωνιςτοφν. 

Οι ςχολζσ των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Αςφαλείασ 
αποτελοφν για πολλοφσ υποψιφιουσ/εσ πρϊτεσ επιλογζσ. Σθμαντικό  
κριτιριο αυτισ τθσ επιλογισ, όχι όμωσ και το μοναδικό,   είναι θ άμεςθ 
επαγγελματικι αποκατάςταςθ αλλά και τα νζα δεδομζνα καριζρασ ςτο 
χϊρο.  

Μετά τισ πρόςφατεσ αλλαγζσ με το νζο νομοςχζδιο για το ςφςτθμα 
ειςαγωγισ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, διαμορφϊνεται νζο τοπίο και 
γιϋ αυτζσ τισ ςχολζσ. Συγκεκριμζνα: 

1. Ειςαγωγή νζων τμημάτων ςτισ ςτρατιωτικζσ ςχολζσ: 

Στο 2ο πεδίο Θετικϊν και Τεχνολογικϊν Επιςτθμϊν 

 Ικάρων (ΣΙ)Μετεωρολόγων(ΜΤ) 
 Ικάρων (ΣΙ) Ζρευνασ Πλθροφορικισ(ΕΠ) 

Στο 4ο πεδίο Επιςτθμϊν Οικονομίασ και Πλθροφορικισ 

 Ικάρων (ΣΙ) Διοικθτικϊν (Δ) 
 Ικάρων(ΣΙ) Ζρευνασ Πλθροφορικισ (ΕΠ) 
 Ικάρων (ΣΙ)Εφοδιαςτϊν (Ε) 

2. Οι προκαταρκτικζσ εξετάςεισ ΠΚΕ ( υγειονομικζσ εξετάςεισ  
ακλθτικζσ και ψυχοτεχνικζσ δοκιμαςίεσ) πικανόν (δεν ζχει ακόμθ 
δθμοςιευτεί ςε ΦΕΚ αυτι θ αλλαγι) να υλοποιθκοφν τθν Άνοιξη πριν 
από τισ Πανελλαδικζσ εξετάςεισ (Μάρτιοσ- Απρίλιοσ), και εφόςον κα 
ζχει προθγθκεί εγκφκλιοσ που κα ορίηει αναλυτικά τισ διαδικαςίεσ και 
τουσ ακριβείσ χρόνουσ υλοποίθςθσ. Τον Ιανουάριο αναμζνεται θ 
εγκφκλιοσ  γιϋ αυτι τθν  αλλαγι. 

3. Δυνατότητα ειςαγωγήσ ζχουν υποψιφιοι/εσ  από το Γενικό Λφκειο  
και από το ΕΠΑΛ. Από το ΕΠΑ.Λ. ζχουν πρόςβαςθ μόνο ςτισ ςχολζσ 
υπαξιωματικϊν και όχι ςτισ:  



 Σχολι Αξιωματικϊν Ελλθνικισ Αςτυνομίασ (1ο,2ο,4ο πεδίο) 
 Σχολι Δοκίμων Σθμαιοφόρων ΛΣ και ΕΛ Ακτοφυλακισ (1ο,2ο,3ο,4ο 

πεδίο) 
 Σχολι Ανκυποπυραγϊν (1ο,2ο,3ο,4ο πεδίο) 
 Στρατιωτικζσ Σχολζσ Αξιωματικϊν Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ) (ανάλογα με 

τθν ειδικότθτα από το 1ο, 3ο, 4ο πεδίο) 
 Σχολι Αξιωματικϊν Νοςθλευτικισ (Σ.Α.Ν) (3ο πεδίο) 
 Στρατιωτικι Σχολι Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε) (2ο πεδίο) 
 Σχολι Ναυτικϊν Δοκίμων(Σ.Ν.Δ) (2ο πεδίο) 
 Σχολι Ικάρων (2ο πεδίο) 

4. Από τισ Πανελλινιεσ του 2022 ιςχφουν νζοι ςυντελεςτζσ βαρφτητασ 
ανά μάθημα ςε κάθε ςτρατιωτική ςχολή και ζχουν ήδη ανακοινωθεί.  

Οι αλλαγζσ τθ φετινι χρονιά  είναι πολλζσ και απαιτείται μεγάλθ 
προςοχι από τουσ υποψιφιουσ/εσ,  ςωςτι και  ζγκαιρθ προετοιμαςία. 

 


