ΓΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΧΝ ΥΟΛΧΝ
ΠΡΟΟΥΗ: ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΓΔΝ ΑΝΣΙΚΑΘΙΣΑ ΣΗΝ ΠΡΟΔΚΣΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
Η πξνθήξπμε γηα ηηο ΑΕΙ – ΑΤ βξίζθεηαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: www.geetha.mil.gr
Α. ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ - ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
1. Η Αίηηζη – Τπεύθςνη Γήλυζη - Τπόδεηγκα «5» θαζώο θαη ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη
αμιγώρ ηλεκηπονικά: www.asei.assy.mil.gr, (αθνύ γίλεη εγγξαθή κε ην e-mail ηνπ ππνςεθίνπ)
ζπκπιεξώλεηαη ειεθηξνληθά, εθηππώλεηαη, ππνγξάθεηαη (από ηνλ/ηελ ίδην/ίδηα ή ηνπο αζθνύληεο ηε γνληθή
κέξηκλα εάλ είλαη αλήιηθνο.-ε), ζεσξείηαη & μεηαθοπηώνεηαι καδί κε ηα αθόινπζα δηθαηνινγεηηθά.
2. Πιζηοποιηηικό γέννηζηρ ζην νπνίν λα θαίλεηαη ε ειιεληθή ηζαγέλεηα (Από ηνλ Δήκν ή ην ΚΕΠ).
3. Επηπξόζζεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο αλήθνληεο ζε Διδικέρ Καηηγοπίερ ( π.ρ. Πηζηνπνηεηηθό Πνιπηέθλνπ
από ηελ Αλώηαηε πλνκνζπνλδία Πνιπηέθλσλ Ειιάδαο ή Πηζηνπνηεηηθό Οηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο από ηνλ
νηθείν Δήκν γηα ηέθλα νηθνγελεηώλ κε ηξία παηδηά & ζπκπιεξσκαηηθά δηθαηνινγεηηθά ζε πεξίπησζε ηξηηεθλίαο
ιόγσ 2νπ γάκνπ).
4. Πιζηοποιηηικό γνώζηρ Αγγλικήρ Γλώζζαρ επ. Β2 γηα όζνπο,-εο δειώζνπλ ηε Ι (επηθπξσκέλν αληίγξαθν κε
κεηαθξαζκέλν).
ΠΡΟΟΥΗ: Όζοι, -ες επιθσμούν να είναι σπουήθιοι, -ες & για ΕΛ.Α & Π.. πρέπει να δηλώζοσν σποτρεφηικά ΣΑ
ΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΗ ΣΩΝ ΟΠΛΩΝ ηη Ε-όπλα, ΜΤ - όπλα & για Λ.. –ΕΛ.ΑΚΣ. να δηλώζοσν ΝΔ/ΜΗΥΑΝΙΚΟΙ
ακόμα και εάν δεν προηίθενηαι να ηις δηλώζοσν ζηο μητανογραθικό ηοσς.

Β.
1.
2.
3.
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5.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΞΔΣΑΣΙΚΧΝ ΚΔΝΣΡΧΝ
Ε: ηξαηησηηθή ρνιή Επειπίδσλ: www.sse.army.gr 210.8904000
ΝΔ: ρνιή Ναπηηθώλ Δνθίκσλ: www.hna.gr 210.4581337
ΔΑΕ: Δηνίθεζε Αεξνπνξηθήο εθπ/ζεο: www.haf.gr 210.8192132
ΜΤ: ρ. Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθώλ: www.smy.army.gr 2431038635
Α: ηξ. ρ. Αμ/θώλ σκάησλ: www.ssas.army.gr 2310962177

ΗΜΔΙΧΗ: Γηα απνθπγή πξόζζεηεο
νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο κπνξνύλ νη
ππνςήθηνη
ηεο
Καξδίηζαο
λα
θαηαζέηνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο
ζην εμεηαζηηθό θέληξν ηεο ΜΤΣΡΙΚΑΛΑ.
Σει.:2431039632,
2431038635.

Γ. ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΔ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΠΟΤ Α ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΤΝ
1. Τπνβνιή ειεθηξνληθά αίηεζεο: από 02-05-2019 έυρ 20-05-2019.
2. Έσο 27 – 05 - 2019 επηζθεθηείηε ηελ Ιζηνζειίδα ηνπ Εμεηαζηηθνύ ζαο θέληξνπ γηα λα ελεκεξσζείηε εάλ ηα
δηθαηνινγεηηθά ζαο ήηαλ ειιηπή ή όρη. πκπιήξσζε - δηόξζσζε δηθαηνινγεηηθώλ έσο 31 – 05 – 2019.
3. 05 – 06 - 2019 έθδνζε ηειηθήο θαηάζηαζεο δεθηώλ ππνςεθίσλ θαη πξόγξακκα δηεμαγσγήο (ηόπνο-ρξόλνο).
ΠΡΟΟΥΗ: Οι σπουήθιοι –ες θέροσν ηην αποκλειζηική εσθύνη ενημέρφζης και διόρθφζης δικαιολογηηικών.
Γ. ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ
1. Οη Πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο δηελεξγνύληαη ζην Εμεη. θέληξν επηινγήο (πιελ Ιθάξσλ/Ιπηακέλσλ) ζηηο 7.00 π.κ..
2. Πεξηιακβάλνπλ εμεηάζεηο Ψπρνκεηξηθέο, Τγεηνλνκηθέο, Αζιεηηθέο.
3. Οη ππνςήθηνη πξνζεξρόκελνη ηελ πξώηε εκέξα ησλ εμεηάζεσλ ζα πξέπεη λα επηδείμνπλ: 1. Γεληίο Αζηςνομικήρ
Σαςηόηηηαρ, 2. Γεληίο Σαςηόηηηαρ Τποτηθίος από ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο (νη απόθνηηνη κε ην 10%
αληίγξαθν Απνιπηεξίνπ), 3. ηελ Αίηηζη πνπ ππέβαιαλ γηα ηηο ηξαηησηηθέο ρνιέο, 4. ηα ππυηόηςπα
δικαιολογηηικά θαη 5. ην Γεληίο ςγειονομικήρ εξέηαζηρ, ππόδεηγκα «4» κε θσηνγξαθία. 6. Επηπιένλ, νη
έρνληεο ζπκκεηάζρεη ζε παλειιαδηθέο εμεηάζεηο Εηδηθώλ καζεκάησλ & ΣΕΦΑΑ, Βεβαίυζη ηος Δξεηαζηικού
Κένηπος, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπο. Πξέπεη λα θέξνπλ δηνξζσηηθά γπαιηά – όρη θαθνύο.
4. Δπγαζηηπιακέρ εξεηάζειρ από Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Δ.Ι. ή ηδηώηε γηαηξό από 20/4/2019 και μεηαγενέζηεπα,
εζώθιεηζηεο ζε θάθειν όπνπ ζα αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπώλπκν ππνςεθίνπ θαη ζα θέξνπλ θσηνγξαθία
ππνςεθίνπ - εκεξνκελία – ζθξαγίδα ηαηξνύ. (νη θνηλνί ππνςήθηνη & γηα Ι/ΙΠΣ 2 αληίγξαθα γλσκαηεύζεσλ):
α. γεν. αίμαηορ, οςπία, ζάκσαπο, κπεαηινίνη, ηπανζαμινάζερ αιμοζθαιπίνη & γεν. ούπυν με γνυμάηεςζη
γιαηπού.
β. ακηινογπαθία θώπακα FACE με γνυμάηεςζη γιαηπού.
γ. ηλεκηποκαπδιογπάθημα με γνυμάηεςζη γιαηπού όπος αναθέπεηαι η δςναηόηηηα ζςμμεηοσήρ ζε αθληηικέρ
δοκιμαζίερ.
δ. οθθαλμολογική εξέηαζη (θαηαγξαθή νπηηθήο νμύηεηαο, βαζκόο δηαζιαζηηθήο αλσκαιίαο εθάζηνπ νθζαικνύ,
ύπαξμε ή κε δπζρξσκαηνςίαο, ύπαξμε λνζήκαηνο ή πάζεζεο με γνυμάηεςζη γιαηπού).
ε. υηοπινολαπςγγολογική εξέηαζη & ακοόγπαμμα με γνυμάηεςζη γιαηπού.
ζη. (Μόλν γηα ππνςήθηεο) γςναικολογική εξέηαζη με γνυμάηεςζη γιαηπού.
5. Να έρεηε καδί ζαο μολύβι, ζβηζηήπα θαη ζηςλό.
ΠΡΟΟΥΗ: Θα τρειαζηούν θφηογραθίες για ηα σποδείγμαηα «4» & «5».

ΤΦΟ:ΑΝΓΡΔ 1,70μ., ΓΤΝΑΙΚΔ 1,60μ. ΓΜ:ΑΝΓΡΔ 19-27, ΓΤΝΑΙΚΔ 18-26.
ΚΑΛΗ Α ΔΠΙΣΤΥΙΑ

ΚΕΤ ΚΑΡΔΙΣΑ, Απξίιηνο 2019, Σει. 2441354525/4

Αγυνίζμαηα και καηώηεπα/ανώηεπα (καηά πεπίπηυζη) όπια επίδοζηρ καηά αγώνιζμα και Σσολή,
πος ππέπει να πεηύσει ο ςποτήθιορ (ανεξάπηηηα θύλος) για να κπιθεί καηάλληλορ:

Α/Α

ΑΓΩΝΙΜΑΣΑ

Ε/Όπλα,
ΝΔ,
Ι/Ιπηάμενοι,
ΜΤ/Όπλα

1

1 Δπόμορ 100 μ. έυρ:

16"

2

Δπόμορ 1000 μ. έυρ:

4΄και 20"

3

Άλμα ζε ύτορ με θόπα ηοςλάσιζηον

1,05 μ.

4

Άλμα ζε μήκορ με θόπα ηοςλάσιζηον:

3,60 μ.

5

6

Ρίτη ζθαίπαρ (7,275 σλγ.)
(Μέζορ όπορ πίτηρ με ηο δεξί και ηο
απιζηεπό σέπι) ηοςλάσιζηον:
Ελεύθεπη κολύμβηζη 50 μέηπυν για
ηη ΝΔ, Ι/ΙΠΣ, ΜΤΝ. Έυρ:

4,50 μ.

2΄

Ε/ώμαηα,
Ι/ΜησανικοίΕλεγκηέρ Αεπάμςναρ,
Α, ΑΝ,
ΜΤ/ώμαηα,
ΜΤΝ, ΜΤΑ
17"
4΄ και 30"
1,00 μ.
3,60 μ.
4,40 μ.

2'

Οι ςποτήθιοι/ερ έσοςν δικαίυμα για ηοςρ δπόμοςρ μίαρ (1) πποζπάθειαρ και για ηα άλμαηα και ηιρ
πίτειρ ηπιών (3) πποζπαθειών.
Σηη πίτη ζθαίπαρ, υρ ηελική επίδοζη ςποτηθίος-αρ οπίζεηαι ο μέζορ όπορ ηος αθποίζμαηορ ηηρ
καλύηεπηρ επιμέποςρ επίδοζηρ με ηο απιζηεπό και με ηο δεξί σέπι με ηοςρ ίδιοςρ όποςρ και
πποϋποθέζειρ για όλοςρ ηοςρ ςποτηθίοςρ-ερ.

