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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

   

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων 
Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) [Στρατιωτική Σχολή 
Ευελπίδων (ΣΣΕ), Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Σχολή Ικάρων (ΣΙ)], 
Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Σχολής 
Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ), και Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών 
Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) [Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), Σχολή 
Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Σχολή Μονίμων 
Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ)], Ακαδημαϊκού Έτους 2023- 24 - 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ  
ΕΔΥΕΘΑ Φ.337/2/212535/Σ.479  
  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ  
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 

1. Έλληνες Εσωτερικού 

 α.  Υποβολή ηλεκτρονικά Αίτησης-Δικαιολογητικών από τη Δευτέρα 
30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 08:00 έως και την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 
2023 και ώρα 24:00. 

 β.  Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά έως 
και την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023. 

 γ.  Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών έως και την Παρασκευή 24 
Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 24:00. 

 δ.  Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή 
στις ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος–χρόνος): 
Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023. 
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΥΠΟΒΟΛΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ 
 
 11. H υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης του υποψηφίου, καθώς και 
των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω σχετικής εφαρμογής 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.asei-assy.mil.gr. Ο/Η υποψήφιος/α 
εγγράφεται στην υπόψη εφαρμογή χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση του 
ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (e-mail) και διαχειρίζεται προσωπικά την αίτησή 
του/της (επεξεργασία, προσωρινή αποθήκευση, οριστικοποίηση, μεταφόρτωση 
εγγράφων, αποστολή) πλήρως ηλεκτρονικά. Τονίζεται ότι δεν αφορά την υποβολή 
του Υποδείγματος «5» της Προσθήκης «5» του Παραρτήματος «Θ» (Δελτίο Ιατρικού 
Ιστορικού) το οποίο παραδίδεται στην υγειονομική επιτροπή των ΠΚΕ εντός κλειστού 
φακέλου.   
 
 12. Η υπόψη εφαρμογή περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης της 
αίτησης και υποβολής των δικαιολογητικών και είναι διασυνδεμένη με αντίστοιχο 
ηλεκτρονικό κόμβο του ΥΠΑΙΘ, για την αυθεντικοποίηση των στοιχείων του 
υποψηφίου. Κωδικός υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων χορηγείται από το ΥΠΑΙΘ. 
 
 13. Όσοι/ες έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και επιθυμούν τη συμμετοχή 
τους στις ΠΚΕ για μία ή περισσότερες Στρατιωτικές Σχολές, πρέπει αφενός να 
δηλώσουν αυτές στο Μηχανογραφικό Δελτίο του ΥΠΑΙΘ, αφετέρου να υποβάλουν με 
μεταφόρτωση (upload) μέσω της σχετικής εφαρμογής, εντός της προθεσμίας που 
καθορίζεται στο Παράρτημα «Α», μια πλήρη σειρά των δικαιολογητικών που 
αναγράφονται στο Παράρτημα «ΣΤ». Η υπόψη Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία 
αποτελεί και προαπαιτούμενο δικαιολογητικό, ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ 
από τον υποψήφιο, υπογράφεται από τον ίδιο και από τον/τους έχοντα/ες την 
επιμέλεια ή επιτροπεία (σε περίπτωση ανήλικου υποψήφιου), θεωρείται για το γνήσιο 
της υπογραφής από αρμόδια αρχή βάσει της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 
και μεταφορτώνεται (upload) ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής, μαζί με τα λοιπά 
δικαιολογητικά κατά την καθοριζόμενη στην παρούσα, διαδικασία. Σε κάθε 
περίπτωση, αρκεί η υπογραφή από τον έναν τουλάχιστον γονέα/κηδεμόνα ή τον 
ασκούντα επιμέλεια ή επιτροπεία. Η υπόψη Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, καθώς και τα 
υπόλοιπα δικαιολογητικά ελέγχονται μόνο από το εξεταστικό κέντρο, στο οποίο 
επιθυμούν να εξεταστούν. Μετά την καταληκτική ημερομηνία, δεν γίνονται δεκτές 
αιτήσεις συμμετοχής, καθόσον η σχετική εφαρμογή απενεργοποιείται.  
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 14. Oι υποψήφιοι της ειδικής κατηγορίας Έλληνες/ίδες του Εξωτερικού 
θα υποβάλλουν την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, καθώς και τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail της ΔΑΕ 
(b13.dae@haf.gr). Για την υπόψη ειδική κατηγορία, ισχύουν οι ημερομηνίες που 
καθορίζονται στο Παράρτημα «Α», καθώς και τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στο 
Παράρτημα «ΣΤ», τα οποία θα αποστέλλονται ΜΟΝΟ στη ΔΑΕ/Β1. Μετά την 
καταληκτική ημερομηνία, δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής, καθόσον 
η σχετική εφαρμογή απενεργοποιείται. 
 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

 α. Τα εξεταστικά κέντρα, με μέριμνα των οποίων θα διεξαχθούν οι 
προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των υποψηφίων για όλες τις στρατιωτικές σχολές,  
είναι:  

  (1) Η ΣΣΕ (στη ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ), 

  (2) Η ΣΝΔ (στον ΠΕΙΡΑΙΑ), 

  (3) Η ΔΑΕ (στην ΔΕΚΕΛΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ), 

  (4) Η ΣΣΑΣ (στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), 

  (5) Η ΣΜΥ (στα ΤΡΙΚΑΛΑ). 

Η επιθυμία επιλογής του εξεταστικού κέντρου στο έντυπο της Αίτησης-Υπεύθυνης 
Δήλωσης αφορά ΜΟΝΟ στον τόπο προτίμησης, στον οποίο επιθυμεί να εξεταστεί ο 
υποψήφιος/α.  

 β. Οι υποψήφιοι για το Τμήμα Ιπταμένων της ΣΙ, οι οποίοι θα δηλώσουν 
ως εξεταστικό κέντρο άλλο πλην της ΔΑΕ, θα πρέπει επιπλέον να εξεταστούν έως 
3 ημέρες σε πρόσθετες υγειονομικές εξετάσεις και ψυχομετρικές δοκιμασίες στην 
Αθήνα με μέριμνα της ΔΑΕ/Β1, αφού πρωτίστως έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία 
τις ΠΚΕ που διενήργησε το εξεταστικό κέντρο επιλογής τους.  

 γ. 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. 

 15. Οι υποψήφιοι/ες σε περίπτωση που έχουν απορίες για τα θέματα της 
παρούσας εγκυκλίου, μπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις από τα Γραφεία 
Ενημέρωσης Κοινού και τα εξεταστικά κέντρα. Τονίζεται ότι κατά την κατάταξη των 
επιτυχόντων στις Στρατιωτικές Σχολές είναι πιθανό να ζητηθεί η διενέργεια επιπλέον 
ειδικών υγειονομικών εξετάσεων, εφόσον αυτές απαιτούνται με ευθύνη και διαταγή του 
αντιστοίχου Κλάδου. Τα στοιχεία επικοινωνίας των Γραφείων Ενημερώσεως Κοινού, 
καθώς και των αρμοδίων Υπηρεσιών των εξεταστικών κέντρων είναι: 

  α. Γραφείο Ενημερώσεως Κοινού Αθηνών, Μεσογείων 227-231, 
Χολαργός Τ.Κ. 15561, τηλ. 2106598661-4 

  β. Γραφείο Ενημερώσεως Κοινού Θεσσαλονίκης, Γρηγορίου 
Λαμπράκη 3, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54636, τηλ. 2310893238, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
gek.thessalonikis@mod.mil.gr  

mailto:b13.dae@haf.gr
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  γ. Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Τμήμα Εισιτηρίων Εξετάσεων, 
Βάρη Αττικής ΒΣΤ 902, τηλ. τηλεφ. Κέντρο 210 8904000, Τμήμα Εισαγ. Εξετ. 210 
8904127  - 4026, 210-8970223, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο tee@sse.gr 

  δ. Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, τέρμα Χατζηκυριακού-
Χατζηκυριάκειο, Τ.Κ.18539, Πειραιάς, τηλ 210 4581337 ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
tee@hna.gr 

  ε. Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαιδεύσεως (ΔΑΕ/Β1), ΑΒ 
Δεκέλειας, Αχαρναί Αττικής (Τατόι) ΤΓΑ 1010, τηλ. 210 8192132, 210-8192133, 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, b13.dae@haf.gr 

  στ. Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων – Πλήθωνος 
Γεμιστού 1-2, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54638, τηλ. 2310 962177 – 962112 – 962191, 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ssas-dspv@army.gr 

  ζ. Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, Βασίλη Τσιτσάνη 63, Τρίκαλα 
Τ.Κ. 42132 τηλ. 24310-38635, 24310-38637, 24310-39632, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
smy-teem@army.gr 

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

 17. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των 
υποψηφίων, οι επιτροπές ελέγχου των δικαιολογητικών όλων των εξεταστικών 
κέντρων ανακοινώνουν την κατάσταση των υποψηφίων που έχουν ελλιπή 
δικαιολογητικά, στα παρακάτω σημεία: 

  α. Η ΣΣΕ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα 
https://sse.army.gr. 

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

  γ. Η ΔΑΕ/Β1 στην ιστοσελίδα https://www.haf.gr. 

  δ. Η ΣΣΑΣ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα 
https://ssas.army.gr. 

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

Οι τελικές καταστάσεις των υποψήφιων που γίνονται δεκτοί για να λάβουν μέρος 
στις ΠΚΕ θα κοινοποιηθούν στις εισόδους και στις ιστοσελίδες των εξεταστικών 
κέντρων. 

Επισημαίνεται ότι, η μη αποστολή από τους υποψήφιους των ελλιπών 
δικαιολογητικών στην ορισμένη ημερολογιακή προθεσμία, αποτελεί αιτία 
αποκλεισμού τους από τις περαιτέρω διαδικασίες επιλογής.  

 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. Τονίζεται 
ότι, όλες οι προθεσμίες – ημερομηνίες, αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα «Α». 
Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης των ΠΚΕ θα ανακοινωθούν σε 
νεότερο χρόνο. 

 19. Οι υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες τελικά θα κριθούν εισακτέοι από το ΥΠΑΙΘ, 
υποχρεούνται κατά την ημερομηνία κατάταξής τους , το αργότερο, να προσκομίσουν 

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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στην αντίστοιχη Σχολή τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που αναγράφονται στο 
Παράρτημα «Ζ» της παρούσας και από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι έχουν τα 
απαιτούμενα νόμιμα προσόντα κατάταξης κατά την ημερομηνία κατάταξης στη Σχολή, 
διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτοί προς κατάταξη. Σε περίπτωση αδυναμίας εγκαίρου 
προσκομίσεως των προαναφερθέντων δικαιολογητικών, για λόγους που αφορούν την 
αρμόδια για την έκδοση τους διοικητική αρχή, θα πρέπει απαραιτήτως να καταθέτουν, 
εφόσον είναι ενήλικοι, υπεύθυνη δήλωσή τους κατά την ημέρα κατατάξεώς τους, ενώ, 
σε διαφορετική περίπτωση, υπεύθυνη δήλωση των ασκούντων την επιμέλεια ή 
επιτροπεία (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα δηλώνουν 
σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 4 του ν. 2690/1999 : 

  α. Το λόγο της μη συνυποβολής τους 

  β. Την υποχρέωση προσκόμισής τους όταν εκλείψει ο λόγος που 
κατέστησε αδύνατη την συνυποβολή τους. 

  γ. Πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για νόμιμη κατάταξη που 
προβλέπονται στην παρούσα, οι οποίες τελικά θα αποδεικνύονται με την προσκόμιση 
των δικαιολογητικών που ελλείπουν. 
  
 20. Για τους υποψήφιους που ανήκουν στην κατηγορία των Ελλήνων-ίδων 
Εξωτερικού, ισχύουν όσα εκ των αναφερομένων στα Παραρτήματα «Ε» και «ΣΤ», 
τους αφορούν. 

 21. Οι υπηρετούντες ήδη στις Ένοπλες Δυνάμεις υποψήφιοι ακολουθούν τη 
διαδικασία που προβλέπεται και για τους λοιπούς υποψήφιους. Επιπλέον, 
περισσότερες πληροφορίες δίδονται στην παρ. 4 του Παραρτήματος «ΣΤ» και στην 
παρ. 3 του Παραρτήματος «Ζ». 

 22. Επισημαίνεται ότι, οι υποψήφιοι των Στρατιωτικών Σχολών που 
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν και στις αντίστοιχες διαδικασίες επιλογής για τις 
σχολές της ΕΛ.ΑΣ, του Π.Σ. και του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ είναι δυνατόν να μην επαναλάβουν τις 
αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες και τις υγειονομικές εξετάσεις, εφόσον, όμως 
αυτό καθορισθεί και στις αντίστοιχες εγκυκλίους εισαγωγής που εκδίδονται από ΕΛ.ΑΣ, 
Π.Σ. και ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και οπωσδήποτε λαμβάνοντας υπόψη ότι για την ΕΛ.ΑΣ, το ΛΣ-
ΕΛ.ΑΚΤ και το Π.Σ, οι απόφοιτοι ΓΕΛ, να έχουν κριθεί κατάλληλοι για ΣΣΕ/Όπλα ή 
ΣΜΥ/Όπλα και οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ, να έχουν κριθεί κατάλληλοι για ΣΜΥ/Όπλα, από τις 
επιτροπές των ΕΔ, οπότε λαμβάνουν συναφή Βεβαίωση Καταλληλότητας για χρήση 
στις αρμόδιες επιτροπές της ΕΛ.ΑΣ, του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και του ΠΣ. 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΠΚΕ) 

 23. Οι υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες θα γίνουν δεκτοί/ές για να συμμετάσχουν 
στην διαδικασία των ΠΚΕ, οφείλουν 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 τον χρόνο παρουσίασης. 

 24. Οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικές για όλους τους υποψήφιους και γίνονται 
σύμφωνα με προγραμματισμό που θα ανακοινωθεί από τα εξεταστικά κέντρα. 
Προκειμένου να συμμετάσχει ένας υποψήφιος σε αυτές, θα πρέπει να γνωρίζει ότι: 

  α. Οι ΠΚΕ διενεργούνται στο εξεταστικό κέντρο επιθυμίας του 
υποψηφίου, πλην των υποψηφίων που είναι ήδη μαθητές σε κάποιο ΑΣΕΙ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝ-
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ΑΣΣΥ, οι οποίοι θα υποβάλλονται στις ΠΚΕ, στη Σχολή που φοιτούν ή στο πλησιέστερο 
προς τη Σχολή τους εξεταστικό κέντρο εάν στη Σχολή φοίτησής τους δεν λειτουργεί 
τέτοιο. 

  β. Ώρα παρουσίασης υποψηφίων είναι η 08:00 Ω κάθε ημέρας. 

  γ. Οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικές και για τους υποψήφιους που 
είχαν υποβληθεί σε αυτές στο παρελθόν 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, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ και ΑΣΣΥ, προσερχόμενοι 
την πρώτη ημέρα στο εξεταστικό κέντρο επιθυμίας τους για τις ΠΚΕ, γίνονται δεκτοί/ές, 
έχοντας μαζί τους υποχρεωτικά εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο της 
Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης, τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που απέστειλαν 
ηλεκτρονικά στο εξεταστικό κέντρο, την αστυνομική τους ταυτότητα, το Δελτίο 
Υγειονομικής Εξέτασης (Υπόδειγμα «3» του Παραρτήματος «Θ»), το Δελτίο 
Ιατρικού Ιστορικού (Υπόδειγμα «5» του Παραρτήματος «Θ») την εναρκτήριο ημέρα 
των υγειονομικών εξετάσεων. 

 25. Υποψήφιοι/ες που δεν έχουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, δεν θα 
γίνονται δεκτοί/ές, εκτός αν προσκομίσουν βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής με 
φωτογραφία σφραγισμένη, όπου θα αναγράφεται ότι έχουν καταθέσει τα 
δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.  

 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ 

 26. Όλοι οι υποψήφιοι/ες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις ΠΚΕ θα 
υποβληθούν σε ψυχομετρικές δοκιμασίες, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές 
δοκιμασίες, σύμφωνα με το Πρόγραμμα του εξεταστικού κέντρου επιθυμίας τους 
καθώς και της ΔΑΕ για τις επιπλέον εξετάσεις των υποψήφιων της ΣΙ (Τμήμα 
Ιπταμένων). Η διαδικασία διεξαγωγής και λοιπές λεπτομέρειες, φαίνονται στο 
Παράρτημα «Γ». 

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

 28. Οι αποφάσεις των Επιτροπών ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΚΚΛΗΤΕΣ και δεν γίνονται 
δεκτές ενστάσεις στα εξεταστικά κέντρα, αλλά σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα 
καθοριζόμενα από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999/ Α΄45). Όπως σε 
κάθε δημόσιο διαγωνισμό, υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης των υποψηφίων σε 
στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς συνυποψήφιούς τους, τηρουμένων των διατάξεων 
– περιορισμών που θέτει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 και ο ν. 4624/2019, που 
ρυθμίζουν τα θέματα των προσωπικών δεδομένων.  

 29. 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 
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αποστέλλονται στο ΥΠΑΙΘ, για τη/τις Σχολή/Σχολές που είχαν επιλέξει, πλην των 
εξαιρέσεων της παρ.7 του Παραρτήματος «Γ». 

 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 30. Τα πρακτικά που συντάσσονται από τις Επιτροπές, θα υποβάλλονται στα 
εξεταστικά κέντρα, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679 και του ν.4624/2019. 

 31. Οι Μονάδες/Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, στις οποίες υπηρετούν 
υποψήφιοι των Σχολών, να χορηγούν σε αυτούς έγκαιρα, με βάση την παρούσα, 
Φύλλα Πορείας (Φ.Π.) ανάλογα με τον τόπο παρουσίασης των υποψηφίων για τις ΠΚΕ. 
Αμέσως μετά το τέλος των εξετάσεων ή στην περίπτωση αποκλεισμού υποψηφίου, τα 
εξεταστικά κέντρα να ενημερώσουν αμέσως τις Μονάδες/Υπηρεσίες τους και να τους 
χορηγούν Φ.Μ. για να επιστρέψουν στις Μονάδες/Υπηρεσίες που ανήκουν το 
ταχύτερο.  

 32. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι 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 κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3421/2005(Α΄302). 

 33. Οι Στρατιωτικές Σχολές έχουν δικαίωμα και υποχρεούνται να 
κάνουν επαλήθευση της γνησιότητας όλων των δικαιολογητικών ή 
πιστοποιητικών των επιτυχόντων σπουδαστών/τριών. Σε περίπτωση που 
αργότερα αποκαλυφθεί ότι η εισαγωγή τους ως επιτυχόντες έγινε στηριζόμενη 
σε ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά, θα αποβάλλονται από τις Σχολές και θα 
ενημερώνεται ο αρμόδιος εισαγγελέας. 

 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 γνωστοποιεί έγκαιρα την έκδοση της ΕΔΥΕΘΑ μέσω των 
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Ολόκληρη η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα του 
ΓΕΕΘΑ (https://geetha.mil.gr), καθώς και στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των ΓΕ και όλων 
των Σχολών. Η ηλεκτρονική αίτηση είναι προσβάσιμη στο https://asei-assy.mil.gr. 

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

  α. Το Υπουργείο Εξωτερικών όπως κοινοποιήσει την παρούσα στις 
Προξενικές Αρχές της αλλοδαπής και μέσω αυτών να διευκολυνθούν οι Έλληνες/ίδες 
του Εξωτερικού στην υλοποίηση όσων διατάξεων της παρούσας κατ' αρμοδιότητα των 
Προξενικών Αρχών, τους αφορούν. 

  β. Το ΥΠΑΙΘ όπως κοινοποιήσει την παρούσα σε όλα τα Λύκεια της 
Επικράτειας, καθώς και σε κάθε ελληνικό Λύκειο του Εξωτερικού. 

  γ. Το Υπουργείο Υγείας όπως ενεργοποιήσει τις δημόσιες Υπηρεσίες 
Υγείας, για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων, όσον αφορά στις προαπαιτούμενες 
εργαστηριακές και λοιπές εξετάσεις. 

 

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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  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
  Β΄ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β2/ΤΜΗΜΑ 1 

  ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   

  ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 

  20 Ιαν 23 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ  
ΕΔΥΕΘΑ Φ.337/2/212535/Σ.479  
  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ  
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 

1. Έλληνες Εσωτερικού 

 α.  Υποβολή ηλεκτρονικά Αίτησης-Δικαιολογητικών από τη Δευτέρα 
30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 08:00 έως και την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 
2023 και ώρα 24:00. 

 β.  Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά έως 
και την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023. 

 γ.  Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών έως και την Παρασκευή 24 
Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 24:00. 

 δ.  Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή 
στις ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος–χρόνος): 
Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023. 

2. Έλληνες Εξωτερικού 

 α.  Υποβολή Αίτησης-Δικαιολογητικών από την Τετάρτη 28 Ιουνίου 
2023 και ώρα 00:00 έως την Τρίτη 11 Ιουλίου 2023 και ώρα 24:00. 

 β.  Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά έως 
τη Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023. 

 γ.  Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών έως την Παρασκευή 21 
Ιουλίου 2023 και ώρα 24:00. 

 δ.  Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή 
στις ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος–χρόνος): 
Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023. 

3. Τονίζεται ότι, οι υποψήφιοι/ες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι: 

 α.  Να μάθουν αν τα δικαιολογητικά τους έγιναν δεκτά ή όχι (μέσω 
της εφαρμογής) και να τα συμπληρώσουν, αν απαιτείται. Ο έλεγχος των 
δικαιολογητικών θα γίνει από τα εξεταστικά κέντρα, όπως προβλέπουν οι 
Οργανισμοί λειτουργίας τους. 
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  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
  Β΄ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β2/ΤΜΗΜΑ 1 

  ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   

  ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 

  20 Ιαν 23 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ  
ΕΔΥΕΘΑ Φ.337/2/212535/Σ.479  
  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΠΚΕ) 

 
 1. Οι ΠΚΕ, οι οποίες προβλέπονται για τους υποψηφίους Στρατιωτικών 
Σχολών, είναι ένα ενιαίο σύστημα επιλογής που περιλαμβάνει Ψυχομετρικές 
δοκιμασίες, Υγειονομικές εξετάσεις και Αθλητικές δοκιμασίες. 

 2. Οι διαδικασίες, για τις ανωτέρω δοκιμασίες – εξετάσεις, είναι ενιαίες και 
ισχύουν για όλες τις Σχολές, πλην των εξαιρέσεων που περιγράφονται παρακάτω. 

 3. Ειδικότερα, οι κοινοί υποψήφιοι/ες που δήλωσαν Σχολές του Πολεμικού 
Ναυτικού (ΣΝΔ, ΣΜΥΝ) ή το Τμήμα Ιπταμένων της ΣΙ, θα εξετάζονται με μέριμνα του 
εξεταστικού κέντρου επιθυμίας τους και στην κολύμβηση, εφόσον κριθούν κατάλληλοι 
στις λοιπές ΠΚΕ. 

 4. Ομοίως, οι κοινοί υποψήφιοι/ες που έχουν δηλώσει και το Τμήμα Ιπταμένων 
της ΣΙ και δεν έχουν δηλώσει τη ΔΑΕ σαν εξεταστικό κέντρο επιθυμίας τους, θα 
υποβληθούν στη συνέχεια με μέριμνα της ΔΑΕ/Β1 σε επιπλέον Ψυχομετρικές 
δοκιμασίες και Υγειονομικές εξετάσεις, που προβλέπονται για τους Ιπταμένους 
υποψηφίους, διάρκειας έως τριών (3) εργασίμων ημερών, εφόσον κριθούν 
κατάλληλοι στις λοιπές ΠΚΕ. Η κολύμβηση, η οποία συμπεριλαμβάνεται στις 
αθλητικές δοκιμασίες των υποψηφίων, θα διεξάγεται με μέριμνα του εξεταστικού 
κέντρου επιθυμίας τους. 

 5. Διευκρινίζεται ότι, οι υποψήφιοι/ες που έχουν δηλώσει τις Σχολές του 
Πολεμικού Ναυτικού (ΣΝΔ, ΣΜΥΝ) ή το Τμήμα Ιπταμένων της ΣΙ, εφόσον κριθούν 
ακατάλληλοι στις αντίστοιχες ειδικές δοκιμασίες αυτών των Σχολών, θα συνεχίσουν 
τις ΠΚΕ προκειμένου να κριθεί η καταλληλότητά τους, μόνο στην περίπτωση που 
έχουν δηλώσει και άλλες Στρατιωτικές Σχολές. 

 6. Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες της ειδικής κατηγορίας των Ελλήνων εξωτερικού 
υποβάλλονται σε ΠΚΕ στο εξεταστικό κέντρο της ΔΑΕ. 

 7. Επισημαίνεται ότι για τις ΠΚΕ των Ελλήνων του Εσωτερικού-Εξωτερικού του 
έτους 2023 και για την περίπτωση των υποψηφίων, που δε θα συμμετάσχουν λόγω 
προβλημάτων, που τεκμηριωμένα-βεβαιωμένα δεν θα μπορέσουν να αποτραπούν, 
με μέτρα άκρας σύνεσης και επιμέλειας, επιπροσθέτως και εκείνων που νόσησαν με 
COVID-19 κατά τη διάρκεια της περιόδου των ΠΚΕ, θα δύνανται να 
επαναπρογραμματισθούν, αποκλειστικά και μόνο για διάστημα δύο (2) εβδομάδων, 
με μέριμνα των εξεταστικών κέντρων και σε περιόδους που θα καθορισθούν στην 
συνέχεια από το ΓΕΕΘΑ. (Επαναληπτικές Εξετάσεις των Ελλήνων του Εσωτερικού-
Εξωτερικού, έτους 2023). Για την ανωτέρω διευκόλυνση απαιτείται η προσκόμιση 
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πιστοποιητικού νόσησης ή των απαραίτητων δικαιολογητικών από τα οποία 
προκύπτει το ανυπέρβλητο κώλυμα ή ο τραυματισμός. Ειδικότερα για τους 
υποψηφίους, Ελλήνων εσωτερικού και εξωτερικού, που εμπίπτουν στις παραπάνω 
αναφερόμενες κατηγορίες κωλυμάτων ή νόσησης, και δεν θα συμμετάσχουν στις 
προγραμματισμένες ΠΚΕ, κατά την τελευταία εβδομάδα, θα 
επαναπρογραμματίζονται κατά τη δεύτερη εβδομάδα των επαναληπτικών ΠΚΕ, με 
μέριμνα των εξεταστικών κέντρων. 

ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 8. Οι ψυχομετρικές δοκιμασίες 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 

 9. Οι υποψήφιοι/ες έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν  το Δελτίο 
Ιατρικού Ιστορικού (Υπόδειγμα «5» του Παραρτήματος «Θ») και τις παρακάτω 
εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα επαναληφθούν εντός του 1ου 
δεκαπενθημέρου κατάταξης, με μέριμνα των Σχολών, για όσους επιτύχουν και 
εισαχθούν σε αυτές: 

  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 συμμετάσχουν 
σε αθλητικές δοκιμασίες. 

  δ. Οφθαλμολογική εξέταση με καταγραφή της οπτικής οξύτητας, 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). 

 10. Οι εξετάσεις-γνωματεύσεις επισυνάπτονται στο Δελτίο Υγειονομικής 
Εξέτασης (Υπόδειγμα «3» του Παραρτήματος «Θ»), το οποίο ο υποψήφιος 
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εκτυπώνει από το περιβάλλον της αίτησης υποψηφίου, είναι εσώκλειστες σε φάκελο 
(στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου) και 
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.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της 
χώρας, με την προϋπόθεση να έχουν πραγματοποιηθεί από 30 Ιανουαρίου 2023 
και μεταγενέστερα και να διακρίνεται ευκρινώς η ημερομηνία και η σφραγίδα ιατρού. 
(ΠΡΟΣΟΧΗ: μη προσκόμιση ΟΛΩΝ των παραπάνω εξετάσεων κατά την πρώτη 
ημέρα αποτελεί αιτία αποκλεισμού από τη συνέχεια των ΠΚΕ). Λοιπές, επιπλέον 
και επαναληπτικές εξετάσεις, κατά την κρίση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, 
καθώς και μετρήσεις των σωματομετρικών στοιχείων γίνονται στο αρμόδιο ανά 
εξεταστικό κέντρο Στρατιωτικό Νοσοκομείο. 

 11. Σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν.δ. 1327/73, «Περί των Υγειονομικών 
Επιτροπών των ΕΔ», οι γνωματεύσεις που αφορούν κρίση της από υγειονομικής 
πλευράς καταλληλόλητας υποψηφίων παραγωγικών Σχολών είναι μη 
αναθεωρήσιμες, ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η επανεξέταση υποψηφίων για την 
καταλληλόλητα των οποίων έχει αποφανθεί η επιτροπή και έχει συνταχθεί πρακτικό. 

 12. Οι κοινοί υποψήφιοι/ες των Στρατιωτικών Σχολών οι οποίοι θα επιλέξουν το 
Τμήμα Ιπταμένων της ΣΙ, οφείλουν να προσκομίσουν αντίγραφο του Δελτίου 
Υγειονομικής Εξέτασης και του Δελτίου Ιατρικού Ιστορικού 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. 

 13. Μετά την κατάταξή τους στην αντίστοιχη σχολή, οι επιτυχόντες/ούσες, θα 
υποβάλλονται σε όλες τις υγειονομικές 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 σε 
ειδικές εξετάσεις αναλόγως της σχολής επιτυχίας, όταν τέτοιες απαιτούνται με ευθύνη 
και διαταγή του αντιστοίχου Κλάδου. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα καθοριζόμενα 
στην παρ. 4 του άρθρο 3 του π.δ. 11/2014 και η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.δ. 
1327/1973. 

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

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 15. Η διεξαγωγή δοκιμασιών θα γίνει όπως παρακάτω: 

  α. Οι υποψήφιοι/ες που κρίνονται κατάλληλοι/ες από τις Υγειονομικές 
Επιτροπές (βάσει εκδιδομένου Πρακτικού), στη συνέχεια συμμετέχουν στις 
προβλεπόμενες αθλητικές δοκιμασίες. Οι χώροι διεξαγωγής των αθλητικών 
δοκιμασιών γνωστοποιούνται στους υποψηφίους, σύμφωνα με το πρόγραμμα κάθε 
εξεταστικού κέντρου. Οι αθλητικές δοκιμασίες διεξάγονται στις αθλητικές 
εγκαταστάσεις που διατίθενται στα εξεταστικά κέντρα. 
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  β. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 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: 

Α/Α ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 

ΣΣΕ/Όπλα, 
ΣΝΔ, 

ΣΙ/Ιπτάμενοι, 
ΣΜΥ/Όπλα 

ΣΣΕ/Σώματα, 
ΣΙ/Μηχανικοί-

Ελεγκτές Αεράμυνας-
Μετεωρολόγοι-

Έρευνας/Πληροφορικ
ής-Διοικητικών-
Εφοδιαστίκων, 

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 
(μόνο για τη ΣΝΔ, ΣΙ/ΙΠΤ, ΣΜΥΝ) 
Έως: 

2΄ 2' 

  γ. Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα για τα αγωνίσματα των δρόμων  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 την τρέχουσα ημέρα κλιματολογικές και λοιπές 
συνθήκες και των αριθμό των υποψηφίων. 

  ζ. Οι υποψήφιοι/ες έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής στις Σχολές 
προτιμήσεώς τους, εφόσον κρίνονται επιτυχόντες/ούσες στις αθλητικές δοκιμασίες, 
στα όρια που προβλέπονται, για τη συγκεκριμένη Σχολή. 

 16. Οι υποψήφιοι/ες για να επιτύχουν στις αθλητικές δοκιμασίες, συνιστάται να 
έχουν προετοιμασθεί εκ των προτέρων κατάλληλα. 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

 
(Επικολλάται από τον 

υποψήφιο ΔΕΝ 
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ  ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ- 

ΘΕΩΡΗΣΗ) 

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΣΕΙ (ΣΣΕ-ΣΝΔ-ΣΙ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝ) 
ΚΑΙ ΑΣΣΥ (ΣΜΥ-ΣΜΥΝ-ΣΜΥΑ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 - 2024 

 

A/Α ΑΙΤΗΣΗΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
ΑΙΤΗΣΗΣ(ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
 Β΄ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β2/ΤΜΗΜΑ 1 
 ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ KAI  
 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 
 20 Ιαν 23 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «4» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Θ»   

ΣΤΗΝ ΕΔΥΕΘΑ  Φ.337/2/212535/Σ.479  

  
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ «4»)  

ΠΙΝΑΚΑΣ «Α» 

01. ΠΡΟΣ:  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ «Β»  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

02. Kωδικός Υποψηφίου:  

03. ΑΔΤ ή Αρ. Διαβατηρίου:  

04. ΑΜΚΑ:  

05. Επώνυμο:  

06. Όνομα:  

07. Όνομα Πατέρα:  

08. Όνομα Μητέρας:  

09. Ημερομηνία Γέννησης:  

10. Στοιχεία Κατοικίας - Επικοινωνίας  

 α. Χώρα:  

 β. Περιφέρεια:  

 γ. Νομός:  

 δ. Δήμος - Κοινότητα:  

 ε. Πόλη - Χωριό:  

 στ. Διεύθυνση - Αριθμός:  

 ζ. Ταχυδρομικός Κώδικας:  

 η. Σταθερό Τηλέφωνο:  

 θ. Κινητό Τηλέφωνο:  

 ι. Τηλέφωνο συγγενούς:  

 ια. Διεύθυνση Ηλεκτρ. Tαχυδρ.  

      (email):  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ «Γ»  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

11. Δηλώνω ότι επιθυμώ να εξεταστώ στο παρακάτω Εξεταστικό Κέντρο:                     

12. Δηλώνω ότι επιθυμώ να εξεταστώ για την καταλληλόλητα στις παρακάτω Σχολές: 

(Θα πρέπει οι Σχολές που θα δηλωθούν παρακάτω, να έχουν δηλωθεί ή να δηλωθούν ΚΑΙ στο μηχανογραφικό δελτίο του Λυκείου) 

         

 (1) Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) (Α) ΟΠΛΑ  (Β) ΣΩΜΑΤΑ  

 (2) Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) (Γ) ΜΑΧΙΜΟΙ  (Δ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  

 (3) Σχολή Ικάρων (ΣΙ) (Ε) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ     

   (Ζ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  (Χ) ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

   (Φ) ΕΛ. ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ  (Ψ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  

   (ΣΤ) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΙ  (Ω) ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ  

 (4) Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Η) ΙΑΤΡΙΚΟ  (Λ) ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ  

  (ΣΣΑΣ) (Θ) ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ  (Μ) ΣΤΡΑΤ/ΚΟΥ - ΣΤΡ/ΚΩΝ ΝΟΜ.  

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΕΛΙΔΑ ΝΑ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΟΙ ΜΟΝΟΓΡΑΦΕΣ ΔΗΛΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΓΟΝΕΑ  
Ή ΑΣΚΟΥΝΤΑ ΤΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Ή ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ 
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   (Ι) ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  

   (Κ) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ  (Ν) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  

 (5) Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) (Ξ) ΣΑΝ     

 (6) Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) (Ο) ΟΠΛΑ  (Π) ΣΩΜΑΤΑ  

 (7) Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Ρ) ΣΜΥΝ     

  (ΣΜΥΝ)       

 (8) Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ) Α ΚΑΤ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ      

  (ΣΜΥΑ)  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  (Υ) Γ ΚΑΤ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ &   

   (Τ) Β ΚΑΤ/ΝΣΗ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ    ΕΦ/ΚΗΣΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

    ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ     

 

13. Δηλώνω την εξής Ειδική Κατηγορία του Ν.3648/2008:  

14. Δηλώνω ότι θα υποβάλλω ξεχωριστά αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις για κατάταξη στις κάτωθι Σχολές Σωμάτων Ασφαλείας: 

 (1) Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) ΕΛ.ΑΣ.     

 (2) Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ.) Π.Σ.     

 (3) Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ.- ΕΛ. ΑΚΤ.) Λ.Σ.- ΕΛ. ΑΚΤ.     

        

15. Είμαι μαθητής ή έχω ολοκληρώσει:  

   

16. Ανήκω στην κατηγορία του:  

   

17. Μαθητής Στρ. Σχολής:  

   

18. Υπηρετών στις ΕΔ Εθελοντής, Οπλίτης, Οπλίτης πρότακτος, Οπλίτης παρατεταμένης θητείας, Μαθητής ΑΣΣΥ  

   

19. Ανήκω στους Έλληνες/ίδες καταγόμενους από την αλλοδαπή χωρίς Ελληνική Ιθαγένεια  

   

20. Θα εξεταστώ προφορικά στις εξετάσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ.:  

   

21. Έχω διαγραφεί στο παρελθόν για λόγους υγείας από Στρατιωτική Σχολή  

   

22. Δεν καταδικάστηκα ούτε διώκομαι για τα αδικήματα ή εγκλήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 10στ της παρούσας εγκυκλίου. 

  

23. Δεν έχω εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, ούτε αποστρατεύτηκα για λόγους πειθαρχίας, ούτε έχω καταδικαστεί σε ανυποταξία, ούτε αποβληθεί στο 
παρελθόν από άλλη Στρατιωτική Σχολή. Επίσης δεν έχω παραιτηθεί στο παρελθόν, από κάποια από τις Σχολές που δηλώνω στην παράγραφο 12 
ότι επιθυμώ να εξεταστώ για καταλληλόλητα. 

  

24. 24. Έλαβα γνώση όλων των όρων της παρούσας εγκυκλίου και ιδιαίτερα ότι σε περίπτωση που θα κριθώ εισακτέος, είμαι υποχρεωμένος να 
προσκομίσω τα δικαιολογητικά κατάταξης, εντός των καθορισμένων προθεσμιών. Επιπλέον, δηλώνω υπεύθυνα, ότι η παρούσα αίτηση και όλα τα 
έγγραφα που υποβάλλω με αυτή, είναι γνήσια και ακριβή. Γνωρίζω ότι δε θα γίνω δεκτός για κατάταξη σε ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ και σε περίπτωση που 
κατατάχθηκα θα αποβληθώ, αν τα αναφερόμενα στην παρούσα ή/και κάποιο από τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλω, αποδειχθούν ανακριβή ή 
ψευδή ή μεταβληθούν μέχρι την ημερομηνία κατάταξης, οπότε υπέχω όλων των νομίμων οικονομικών και άλλων συνεπειών της αποβολής. 

  

25. Αναλαμβάνω όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κατάταξή μου σε ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ. Επιπλέον, έλαβα γνώση και συναινώ, ότι εφόσον 
προσκληθώ για κατάταξη σε κάποια ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ, να υποβληθώ σε υγειονομικές εξετάσεις σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον αύξοντα αριθμό 343 
του πίνακα νοσημάτων κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου, με πλήρη διαφύλαξη των ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση 
που αρνηθώ να υποβληθώ στις εξετάσεις, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 4 του ΠΔ 11/2014 ή βρεθώ θετικός σε τέτοιες 
ουσίες, γνωρίζω ότι θα αποβληθώ από τη Σχολή κατάταξης. 
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 Θ - 5 - 5 
 

./. 

 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ(1):  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

Α.Φ.Μ.  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 
του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Όσα δήλωσα στο Δελτίο Ιατρικού Ιστορικού είναι αληθή καθώς και ότι έλαβα γνώση του πίνακα νοσημάτων του 
Προεδρικού Διατάγματος 11/2014 (Α’ 2014), που αφορά σε κρίση σωματικής ικανότητας αυτών που  
κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις και δεν υπάγομαι σε καμία από τις κατηγορίες που οδηγούν σε μεταβολή 
της σωματικής μου ικανότητας από Ι/2 έως Ι/5.* 

 

*(Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται δεκτή είτε εκδιδόμενη μέσω gov.gr, είτε φέροντας το γνήσιο της 
υπογραφής,  αναγράφοντας υποχρεωτικά το ως άνω κείμενο) 

Ημερομηνία:           20.. 

 

Ο/Η  Δηλών/ούσα 

 

 

 

 

(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 

8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του 

ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
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