Σχετικά με την Προκήρυξη στρατιωτικών σχολών ακαδημαϊκού
έτους 2015-2016 – Μέχρι 15 Μαΐου 2015 οι αιτήσεις
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), Τεχνικών Υπαξιωματικών Πολεμικής Αεροπορίας
(ΣΤΥΑ), Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ), Πολεμικής Αεροπορίας
ακαδημαϊκού έτους 2015-2016.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ισχύουν τα κάτωθι:
Για τους Έλληνες Εσωτερικού:
α. Υποβολή Αίτησης – Δικαιολογητικών έως Παρασκευή
15 Μαΐου 2015 (Ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας).
β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά έως
Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015.
γ. Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών έως Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015
(Ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας).
δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις
ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος – χρόνος):
Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015
Για τους Έλληνες Εξωτερικού:
α. Υποβολή Αίτησης – Δικαιολογητικών έως Παρασκευή 28 Ιουλίου
2015 (Ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας).
β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά έως
Παρασκευή 7 Αυγούστου 2015.
γ. Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών έως Παρασκευή 14 Αυγούστου
2015 (Ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υττηρεσίας).
δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις
ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόττος – χρόνος):
Παρασκευή 21 Αυγούστου 2015.
Τονίζεται ότι, οι υποψήφιοι -ες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι:
α. Να μάθουν: αν τα δικαιολογητικά τους έγιναν δεκτά ή όχι και να τα
συμπληρώσουν, εάν απαιτείται. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει
από τις Σχολές και από τη ΔΑΕ/Β1 όπως προβλέπουν οι οργανισμοί
λειτουργίας τους.

β. Να ενημερωθούν για το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής των ΠΚΕ
(προκαταρκτικών εξετάσεων).
Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα γίνονται δεκτά από τις Σχολές 1ης
Προτίμησης ή ΔΑΕ/Β1 στην περίπτωση αποστολής τους μέχρι και τις
καταληκτικές ημερομηνίες που αναγράφονται στην προκήρυξη, εφόσον
φέρουν ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας
δημόσιας ή ιδιωτικής.
Ιδιαίτερη προσοχή στα εξής σημεία:
1. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη των Στρατιωτικών
Σχολών από την τρέχουσα Εγκύκλιο (2015 – 2016), το έντυπο της
Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης Υποψηφίου -ας (Υπόδειγμα «7»), θα
συμπληρώνεται MONO ηλεκτρονικά (geetha.mil.gr), με αποκλειστική
ευθύνη των υποψηφίων, όπως καθορίζουν οι οδηγίες στο υπόψη έντυπο,
θα ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΑΙ συμπληρωμένο από τον υποψήφιο, θα υπογράφεται
από τον ίδιο ή από τους ασκούντες (ή τον ασκούντα) τη γονική μέριμνα –
εποπτεία, σε περίπτωση ανήλικου υποψήφιου) και θα υποβάλλεται μαζί
με
λοιπά
δικαιολογητικά
κατά
την
καθοριζόμενη
στην
προκήρυξη διαδικασία.
2. Σύμφωνα με την υποπαράγραφο 8.β (Προσόντα υποψηφίων) της
προκήρυξης των στρατιωτικών σχολών για το ακαδημαϊκό έτος 20152016, μεταξύ των άλλων οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν υγεία και άρτια
σωματική διάπλαση, όπως ορίζει το ΠΔ 11/2014 (ΦΕΚ17/Α/27-1-2014).
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.
Σε κάθε περίπτωση ισχύει το αναγραφόμενο στην υποπαράγραφο 8.β. 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.
Σύμφωνα με το ΠΔ 11/2014 οι υποψήφιοι Στρατιωτικών Σχολών των
Ενόπλων Δυνάμεων (μονίμων Αξιωματικών ή Υπαξιωματικών) στην
εισαγωγή, που πάσχουν από νοσήματα Ι2/Ι3/Ι4 κρίνονται Ακατάλληλοι.
(άρθρο 4)

3. Ο αριθμός των υποψήφιων που θα εισαχθούν στις Στρατιωτικές
Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων, θα ανακοινωθεί μετά την υπογραφή και
δημοσίευση της Κοινής Απόφασης των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας
(ΥΠΕΘΑ), Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΟΠΑΙΘ),
Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη (ΥΔΤ και ΠτΠ) και
Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ).
4. 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.
5. Όσοι -ες επιθυμούν τη συμμετοχή τους στις ΠΚΕ για μια ή
περισσότερες Σχολές, πρέπει αφενός να δηλώσουν αυτές στο
Μηχανογραφικό Δελτίο του ΥΠΟΠΑΙΘ και αφετέρου να υποβάλλουν με
συστημένη επιστολή, εντός της προθεσμίας (ευανάγνωστη ημερομηνία
σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας, δημοσίας ή ιδιωτικής), μια πλήρη
σειρά δικαιολογητικών ΜΟΝΟ στη Σχολή πρώτης (1ης) προτίμησής τους
ή στη ΔΑΕ/Β1 αν αυτή είναι Σχολή της Πολεμικής Αεροπορίας. Μετά
την καταληκτική ημερομηνία, δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις
συμμετοχής.
6. Οι υποψήφιοι -ες που θα γίνουν δεκτοί μετά τον έλεγχο των
δικαιολογητικών, θα ενημερωθούν, με την ημερομηνία ανάρτησης των
δεκτών υποψηφίων, με αποκλειστικά δική τους ευθύνη από την
ιστοσελίδα της Σχολής πρώτης προτίμησης ή της ΠΑ [αν η Σχολή
πρώτης (1ης) προτίμησης είναι κάποια από τις Σχολές της ΠΑ και για
τους υποψηφίους Έλληνες του εξωτερικού], για το πρόγραμμα των ΠΚΕ
(ψυχομετρικών, υγειονομικών, αθλητικών), τον τόπο και το χρόνο
παρουσιάσεως.
18. Οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικές για όλους τους υποψηφίους και θα
γίνουν σύμφωνα με προγραμματισμό που θα ανακοινωθεί. Οι ΠΚΕ είναι
υποχρεωτικές και για τους υποψήφιους που είχαν υποβληθεί σε αυτές στο
παρελθόν είτε στην ίδια είτε σε άλλη Σχολή.
19. Οι υποψήφιοι -ες των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ, προσερχόμενοι την πρώτη
ημέρα στη Σχολή πρώτης (1ης) προτίμησης τους για τις ΠΚΕ, γίνονται
δεκτοί –ες έχοντας μαζί τους υποχρεωτικά, την αστυνομική τους
ταυτότητα, το δελτίο ταυτότητας υποψήφιου του Υπουργείου
Πολιτισμού,Παιδείας και Θρησκευμάτων και φωτοτυπία (Φ/Α) της
αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης που υπέβαλαν για τη συμμετοχή τους στις
εισαγωγικές εξετάσεις.
20. Για την κάθε ειδική κατηγορία απαιτούνται τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
α. Τέκνα Πολυτέκνων
Βεβαίωση κυρωμένη από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία

Πολυτέκνων (με τη σφραγίδα «τυγχάνει έγκυρο» και εντός της διάρκειας
ισχύος κατά την υποβολή).
β. Τέκνα Οικογενειών με τρία παιδιά
(1) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το δήμο στα
δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένοι οι γονείς του υποψηφίου/ας
ή ο γονέας από τον οποίο αντλεί το δικαίωμα ένταξης στην ειδική
κατηγορία, στο οποίο να φαίνονται τα εν ζωή τέκνα.
(2) Σε περίπτωση που υπάρχει τριτεκνία λόγω δευτέρου ή και
περισσοτέρων γάμων, θα πρέπει να προσκομίζονται δικαιολογητικά (π.χ.
Δικαστική απόφαση) που να φαίνεται ποιος ασκεί την επιμέλεια των
παιδιών.
γ. Τέκνα ή αδελφοί αναπήρων και τραυματισθέντων σε
πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων
των Ενόπλων Δυνάμεων ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία
σε ποσοστό εξήντα επτά επί τοις εκατό (67%) και άνω, λόγω παθήσεώς
τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.
(1) Βεβαίωση από ΔΕΠΑΘΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3.
(2) Γνωμάτευση Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΥΕ) του
αντίστοιχου Κλάδου, που να έχει εκδοθεί εντός τελευταίου εξαμήνου και
να βεβαιώνει το ποσοστό αναπηρίας 67%.
(3) Εκκαθαριστικό Σημείωμα για συνταξιούχο στρατιωτικό όπως
το Υπόδειγμα 4 ή χρηματικό ένταλμα εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος.
(4) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του πατέρα.
δ. Τέκνα των θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων
στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας
και ένεκα αυτής.
(1) Βεβαίωση όπως το Υπόδειγμα 2
(2) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του πατέρα.
ε. Τέκνα Ελλήνων Μονίμων Στρατιωτικών Εφέδρων και
Κληρωτών οπλιτών, που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα
πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20η Ιουλίου έως την
20η Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν
χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου
και τους Αγ. Θεοδώρους της Κύπρου.
(1) Βεβαίωση από το αντίστοιχο Γενικό Επιτελείο (ΓΕΣ/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.

20. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
α. ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ - ΙΔΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
(1) Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση υποψηφίου (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
(2) Φωτοαντίγραφο (Φ/Α) απολυτηρίου, εφόσον έχουν
αποφοιτήσει την παρελθούσα εκπαιδευτική περίοδο και παλαιότερα.
Όσοι αποφοιτούν την παρούσα εκπαιδευτική περίοδο, βεβαίωση του
Λυκειάρχη ότι είναι μαθητές της Γ' Λυκείου και ότι η διαγωγή τους μέχρι
την ημερομηνία εκδόσεως της είναι τουλάχιστον "ΚΟΣΜΙΑ".
(Υπόδειγμα «5»).
(3) Πιστοποιητικό γέννησης, από το οποίο θα προκύπτει και η
Ελληνική ιθαγένεια.
(4) Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του
υποψηφίου.
(5) Δελτίο υγειονομικής εξέτασης υποψηφίου ( θα προσκομιστεί
στη Σχολή πρώτης (1ης) προτίμησης την 1η ημέρα των ΠΚΕ).
(6) Οι υποψήφιοι -ες της ΣΙ (όλων των τμημάτων της) πρέπει
επιπλέον, υποχρεωτικά να υποβάλουν πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από
το κράτος, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, που θα
βεβαιώνει τη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας σε επίπεδο Β2 (Καλή
Γνώση) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσομάθειας.
(7) Επισημαίνεται ότι, όσα δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί από
ξένη Κρατική αρχή ή Οργανισμό ή Ίδρυμα και για το λόγο αυτό είναι
γραμμένα σε ξένη γλώσσα, διάφορη της Ελληνικής, θα πρέπει
προκειμένου να γίνουν δεκτά να είναι επικυρωμένα και μεταφρασμένα
στα Ελληνικά ή από Ελληνική Διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή το
Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας.
(8) Επιπρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον ο υποψήφιος υπάγεται
σε μια από τις ειδικές κατηγορίες.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

