
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΕΣ 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 

 

1. Οι ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι να μελετήσουν προσεκτικά την Προκήρυξη. 

2. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η 12
Η

 

ΜΑΪΟΥ 2014. 
 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΩΝ  

1. Έλληνες Εσωτερικού  

α. Υποβολή Αίτησης-Δικαιολογητικών: έως 12 Μαΐου 2014 (Ηµεροµηνία στην οποία 

πρέπει να έχουν περιέλθει στις Σχολές 1ης Προτίµησης-ΔΑΕ/Β1).  

β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων µε Ελλιπή Δικαιολογητικά: έως 30 Μαΐου 2014. 

γ. Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών: έως 6 Ιουνίου 2014 (Ηµεροµηνία στην οποία 

πρέπει να έχουν περιέλθει στις Σχολές 1ης Προτίµησης- ΔΑΕ/Β1).  

δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συµµετοχή στις ΠΚΕ καθώς και 

προγράµµατος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος – χρόνος): 13 Ιουνίου 2014. 

Τονίζεται ότι, οι υποψήφιοι -ες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι: 

α. Να μάθουν, αν τα δικαιολογητικά τους έγιναν δεκτά ή όχι και να τα συμπληρώσουν, αν 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 (ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ). 

Σύμφωνα με την Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) 

Ακαδημαϊκού Έτους 2014 – 2015: 

 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), Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του 

Πολίτη (ΥΔΤ και ΠτΠ) και Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ). 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

ΚΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 

 

 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 

ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΣΥΠ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 56 (ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) 

ΤΗΛ.: 2441354524, 2441354525 

 

 
 



 ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 Όλοι οι υποψήφιοι -ες για τα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, που μετέχουν στις εξετάσεις 

του ΥΠΑΙΘ για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, θα πρέπει επιπλέον να έχουν κριθεί 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ σε ιδιαίτερες εξετάσεις «Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ)» (Ψυχομετρικές, Υγειονομικές, 

Αθλητικές. 

 Η τελική επιλογή και η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων 

για κάθε Στρατιωτική Σχολή γίνεται από το ΥΠΑΙΘ.  

 

 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορούν να δηλώσουν άνδρες και γυναίκες για όλες τις Σχολές και Τμήματα των 

ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ. 

Τα προσόντα, τα οποία πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι των ΑΣΕΙ και 

ΑΣΣΥ είναι τα εξής: 

α. Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια. Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι - 

ες ομογενείς που δεν έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια, την οποία όμως αποκτούν χωρίς άλλη διατύπωση, με την 

εισαγωγή τους (την ημέρα κατάταξης) στα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, όπως ορίζει ο Κώδικας της Ελληνικής Ιθαγένειας 

(Ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α'). 

β. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, όπως ορίζει το ΠΔ 

11/2014(ΦΕΚ 17 Α΄/27-1-2014). 

γ. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που θα τους επιτρέπει τη 

συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της χώρας. 

δ. Η αναγραφόμενη διαγωγή στον τίτλο σπουδών να είναι 

τουλάχιστον ΚΟΣΜΙΑ. 

ε. 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. 

 

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΥΠΟΒΟΛΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ 

 Όσοι -ες επιθυμούν τη συμμετοχή τους στις ΠΚΕ για μια ή περισσότερες Σχολές, πρέπει αφενός να 

δηλώσουν αυτές στο Μηχανογραφικό Δελτίο του ΥΠΑΙΘ 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. 

 

10. Οι Υπηρεσίες που υποβάλλονται τα δικαιολογητικά είναι αποκλειστικά 

και μόνο οι ακόλουθες: 

α. Για τη ΣΣΕ: Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Τμήμα Εισιτηρίων 

Εξετάσεων, Βάρη Αττικής ΒΣΤ 902, Τηλ. : Τηλεφ. Κέντρο 210 8904000, Τμήμα Εισαγ. Εξετ. 210 8904127 - 

4026, 210-8970223, FΑΧ 210 8970232. 

β. Για τη ΣΝΔ: Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Για τη Σχολή Ναυτικών 

Δοκίμων), Λεωφόρος Μεσογείων 229 (ΤΓΝ 1040), ΤΚ 15561, Χολαργός, Αθήνα, τηλ. Εσωτ ΓΕΝ 51154, 

51155 (ΣΝΔ Τηλ 2104581337, FAX 2104581397). 

γ. Για τη ΣΙ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ: Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαιδεύσεως 

(ΔΑΕ/Β1), ΑΒ Δεκέλειας, Αχαρναί Αττικής (Τατόι) ΤΓΑ 1010, τηλ. 210 8192132, 210-8192133 και FΑΧ: 

210 2466694. 

δ. Για τη ΣΣΑΣ: Στρατιωτική Σχολή Αξκών Σωμάτων - Πλήθωνος 

Γεμιστού 2, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54638, τηλ. 2310 962177 – 962112 – 962191. 

ε. Για τη ΣΑΝ: Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής- Στρατόπεδο 

"ΣΑΚΕΤΑ" "Α" ΒΣΤ 902 Βύρωνας ΤΚ 162 01, τηλ. 210 7675603, 210 7675609, 210 7669347 και FΑΧ: 210 

7654793. 

στ. Για τη ΣΜΥ: Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, Τρίκαλα Τ.Κ. 42100 

τηλ. 24310-38635, 24310-38637, 24310-39632. 

ζ. Για τη ΣΜΥΝ: Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Για τη Σχολή Μονίμων 

Υπαξιωματικών Ναυτικού), Λεωφόρος Μεσογείων 229 (ΤΓΝ 1040), ΤΚ 15561, 



Χολαργός, Αθήνα, τηλ. 210 6551154, 210 6551155 (τηλ. ΣΜΥΝ 210 5531742 – 210 5531744). 

11. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των 

υποψηφίων, οι επιτροπές ελέγχου των δικαιολογητικών όλων των Σχολών θα 

ανακοινώσουν την κατάσταση των υποψηφίων που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά, στα παρακάτω σημεία: 

α. Η ΣΣΕ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα www.sse.gr. 

β. Η ΣΝΔ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα www.hna.gr. 

γ. Η ΔΑΕ/Β1 για τις Σχολές της ΠΑ (ΣΙ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ) στην ιστοσελίδα 

www.haf.gr. 

δ. Η ΣΣΑΣ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα www.ssas.gr. 

ε. Η ΣΑΝ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα 

www.san.army.gr. 

στ. Η ΣΜΥ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα www.smy.gr. 

ζ. Η ΣΜΥΝ στην εξωτερική Πύλη των εγκαταστάσεων του Πολεμικού 

Ναυτικού στο Σκαραμαγκά και στην ιστοσελίδα www.hellenicnavy.gr/smyn. 

13. Οι υποψήφιοι -ες με τα ελλιπή δικαιολογητικά θα πρέπει να τα 

συμπληρώσουν και με μέριμνα τους αυτά να έχουν περιέλθει στις Σχολές ή 

ΔΑΕ/Β1, εντός των καθοριζόμενων καταληκτικών ημερομηνιών (δεν θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία 

σφραγίδας ταχυδρομικής 

υπηρεσίας, δημοσίας ή ιδιωτικής, αλλά η ημερομηνία παραλαβής από τη Σχολή ή ΔΑΕ/Β1). Οι τελικές 

καταστάσεις των υποψήφιων που έγιναν δεκτοί θα κοινοποιηθούν στις θέσεις που αναγράφονται στην 

προηγούμενη παράγραφο. 

14. Οι υποψήφιοι -ες έχουν την αποκλειστική ευθύνη για να μάθουν αν τα 

δικαιολογητικά τους έγιναν δεκτά ή όχι και να τα συμπληρώσουν/διορθώσουν αν απαιτείται. Ο έλεγχος των 

δικαιολογητικών θα γίνει από τις Σχολές και από τη ΔΑΕ/Β1 [Σχολή πρώτης (1ης) προτίμησης  

 

 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΠΚΕ) 

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 – ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ[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  

Προκειμένου να συμμετάσχει ένας υποψήφιος σε αυτές, θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρήσει τα ακόλουθα : 

α. Οι ΠΚΕ διενεργούνται στη Σχολή πρώτης (1ης) προτίμησης.  

β. Ώρα παρουσιάσεως υποψηφίων η 07:00 Ω κάθε ημέρας. 

γ. Οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικές και για τους υποψήφιους που 

είχαν υποβληθεί σε αυτές στο παρελθόν είτε στην ίδια είτε σε άλλη Σχολή. 

δ. Θεωρείται "Αποκλειστικός" ο υποψήφιος -α που δήλωσε μία και 

μόνο Σχολή και "Κοινός" εκείνος -η που δήλωσε δύο ή περισσότερες. 

ε. 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 Παιδείας 

και Θρησκευμάτων και φωτοτυπία (Φ/Α) της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης που υπέβαλαν για τη 

συμμετοχή τους στις εισαγωγικές εξετάσεις. 

19. Υποψήφιοι -ες που δεν έχουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας δε θα 

γίνονται δεκτοί, εκτός αν προσκομίσουν βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής με 

φωτογραφία σφραγισμένη, όπου θα αναγράφεται ότι έχουν καταθέσει τα 

δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. Η επίδειξη και των δύο δελτίων ταυτότητας 

(Υποψηφίου ΥΠΑΙΘ – Αστυνομική) είναι υποχρεωτική κατά τη διάρκεια των ΠΚΕ και για την είσοδο στους 

χώρους που αυτές διεξάγονται. 

 

 

 

 

 



 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ 

 Όλοι οι υποψήφιοι -ες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις ΠΚΕ θα 

υποβληθούν σε ψυχομετρική εξέταση, υγειονομική εξέταση και αθλητική 

δοκιμασία, σύμφωνα με το Πρόγραμμα της Σχολής πρώτης (1ης) προτίμησης τους.  

 Υποψήφιοι -ες που θα διαγωνισθούν σε ειδικά μαθήματα του ΥΠΑΙΘ, 

θα τα δηλώσουν στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωσή τους για να προγραμματιστούν ανάλογα. Επίσης, θα 

πρέπει να φέρουν κατά την παρουσίασή τους βεβαίωση του Εξεταστικού Κέντρου, στην οποία θα αναφέρεται 

η συμμετοχή τους στις εξετάσεις των αναφερομένων ειδικών μαθημάτων. 

22. Οι Επιτροπές Ψυχομετρικών – Αθλητικών δοκιμασιών των ΑΣΕΙ – 

ΑΣΣΥ, καθώς και οι κατά περίπτωση Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές (ΑΥΕ), συντάσσουν για κάθε ομάδα 

υποψήφιων πρακτικά με συνημμένους πίνακες, όπου  έναντι του ονοματεπώνυμου εκάστου υποψηφίου, 

φαίνεται η κατά περίπτωση κρίση τους: ΕΠΙΤΥΧΩΝ – ΑΠΟΤΥΧΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ – 

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ, ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΘΩΝ και ΔΙΑΚΟΨΑΣ, τα τοιχοκολλούν στις εισόδους των αντιστοίχων 

Σχολών – Στρατιωτικών νοσοκομείων και τα αναρτούν στις ιστοσελίδες αυτών. 

24. Οι υποψήφιοι -ες που θα αποτύχουν ή θα διακόψουν ή δεν θα 

παρουσιασθούν σε οποιοδήποτε στάδιο των ΠΚΕ, δεν συνεχίζουν και θεωρούνται από το ΥΠΑΙΘ ως να μην 

είχαν δηλώσει τη Σχολή ή τις Σχολές από τις οποίες αποκλείστηκαν. 

 

 ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Οι περιπτώσεις πού αφορούν στις ειδικές κατηγορίες των υποψηφίων, 

ορίζονται από τον Ν. 3648/2008 – ΦΕΚ 38 Α' όπως παρακάτω: 

«Άρθρο 11 Ν. 3648/2008 – ΦΕΚ 38 Α΄» 

Ειδικές κατηγορίες εισαγωγής στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα και τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών 

1. α. Από το ακαδημαϊκό έτος 2008−2009 στα Ανώτατα Στρατιωτικά 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα – Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών 

(ΑΣΕΙ−ΑΣΣΥ), επί του εκάστοτε καθοριζόμενου αριθμού εισακτέων και μέχρι 

ποσοστού τριάντα πέντε επί τοις εκατό (35%), εισάγονται, κατά σειρά επιτυχίας, οι ανήκοντες στις παρακάτω 

ειδικές κατηγορίες: 

i. Τέκνα πολυτέκνων. 

ii. Τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά. 

β. Επί του ανωτέρω ποσοστού (35%) και μέχρι ποσοστού δέκα επί 

τοις εκατό (10%) επ’ αυτού, σε κάθε περίπτωση όμως τουλάχιστον ένα άτομο, 

εισάγονται, κατά σειρά επιτυχίας, οι ανήκοντες στις παρακάτω ειδικές κατηγορίες: 

i. 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. 

ii. Τέκνα των θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων 

στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής. 

iii. Τέκνα Ελλήνων Μόνιμων Στρατιωτικών, εφέδρων και 

κληρωτών οπλιτών, που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά 

γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 

1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην 

Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου. 

γ. Οι Έλληνες - ίδες του εξωτερικού, του άρθρου 3 παράγραφος 1 

του ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56 Α΄), όπως οι διατάξεις αυτού τροποποιήθηκαν και 

συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 10 του ν. 

2327/1995 (ΦΕΚ 156 Α΄) και της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 2517/1997 

2. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων αυτές συμπληρώνονται από 

υποψηφίους της γενικής σειράς, πλην της κατηγορίας 1 γ.». 

« Άρθρο 12 Ν. 2552/1997 ΦΕΚ 266 Α' 

Α.1) Από το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 επιτρέπεται κατ' εξαίρεση 

πέραν του εκάστοτε καθοριζόμενου αριθμού εισακτέων, η εισαγωγή υποψηφίων ειδικών κατηγοριών των 

περιπτώσεων α' και β' της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 1351/1983, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν 

με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν. 2327/1995 και της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2517/1997, 



στις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, επιφυλασσομένων των διατάξεων των 

άρθρων 1 και 11 παρ. 4 του ν. 1911/1990, όπως ισχύει σήμερα, αναφορικά με την εισαγωγή γυναικών στα 

Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και ανδρών στη 

Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής. Το ποσοστό των υποψηφίων των παραπάνω ειδικών κατηγοριών, που 

εισάγεται κατ' έτος σε καθεμία από τις Σχολές, καθορίζεται σε τρία τοις εκατό (3%) επιπλέον του συνολικού 

αριθμού των εισακτέων της γενικής σειράς κάθε Σχολής και είναι ενιαίο για το σύνολο των υποψηφίων όλων 

των κατηγοριών αυτών.» 

 

Για την κάθε ειδική κατηγορία απαιτούνται τα παρακάτω δικαιο- 

λογητικά: 

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 όπως το Υπόδειγμα «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 20
η
 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΠΚΕ) 

1. Οι ΠΚΕ, που προβλέπονται για τους υποψηφίους Στρατιωτικών 

Σχολών, υπόκεινται σ' ένα ενιαίο επιλογικό σύστημα 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 τις Σχολές του 

Πολεμικού Ναυτικού (ΣΝΔ, ΣΜΥΝ) ή τη Σχολή Ικάρων/Τμ ΙΠΤ, όχι ως 1η (πρώτη) προτίμηση, θα 

εξετάζονται με μέριμνα της Σχολή πρώτης (1ης) προτίμησης και στην κολύμβηση, εφόσον κρίθηκαν 

κατάλληλοι στις λοιπές ΠΚΕ. 

4. Ομοίως, οι κοινοί υποψήφιοι -ες που έχουν δηλώσει και τη Σχολή 

Ικάρων/ Τμ ΙΠΤ, όχι ως πρώτη (1η) προτίμηση, θα υποβληθούν στη συνέχεια με μέριμνα της ΔΑΕ/Β1 σε 

επιπλέον Ψυχομετρικές και υγειονομικές εξετάσεις, που προβλέπονται για τους Ιπταμένους υποψηφίους, 

διάρκειας 4 εργασίμων ημερών, εφόσον κρίθηκαν κατάλληλοι στις λοιπές ΠΚΕ, συμπεριλαμβανομένης και 

της κολύμβησης με μέριμνα της Σχολής πρώτης προτίμησης. 

5. Διευκρινίζεται ότι, οι υποψήφιοι -ες με πρώτη (1η) Σχολή προτίμησης 

τις Σχολές του Πολεμικού Ναυτικού (ΣΝΔ, ΣΜΥΝ) ή τη ΣΙ/Τμ ΙΠΤ, οι οποίοι 

κρίθηκαν ακατάλληλοι στις αντίστοιχες ειδικές δοκιμασίες αυτών των Σχολών θα συνεχίσουν τις ΠΚΕ, 

προκειμένου να κριθεί η καταλληλότητά τους για τις 

υπόλοιπες Σχολές που έχουν δηλώσει. 

6. Όλοι οι υποψήφιοι -ες της ειδικής κατηγορίας των Ελλήνων Εξωτερικού, 

θα υποβάλλονται σε ΠΚΕ από τη ΔΑΕ/Β1. 

 ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

7. Η ψυχομετρική δοκιμασία διενεργείται 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 

8. Οι υποψήφιοι -ες έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν τις 

παρακάτω εργαστηριακές εξετάσεις: 

α. Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, κρεατινίνη, τρανσαμινάσες 

αιμοσφαιρίνη και γενική ούρων με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή απόιδιώτη 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) όπου να αναφέρεται ότι δύναται να 

συμμετάσχει σε αθλητικές δοκιμασίες. 

δ. Οφθαλμολογική εξέταση με καταγραφή της οπτικής οξύτητας και 

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). 

9. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το Υπ. Αριθ .Πρωτ. Υ4α/20100/10-3- 

2014 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, η Υπ.Αριθ.139491/16-11-2006 (ΦΕΚ 1747 Β΄) Κοινή Υπουργική 

Απόφαση (ΚΥΑ) «Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα 

νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών» 

καθορίζει τους όρους ,τις προϋποθέσεις και όλες τις κατηγορίες δικαιούχων που υπάγονται στο καθεστώς 

δωρεάν νοσοκομειακής και  ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα. Ως εκ 

τούτου οι κάτοχοι βιβλιαρίου οικονομικής αδυναμίας ή πιστοποιητικού κοινωνικής προστασίας μπορούν 

να κάνουν δωρεάν ή σύμφωνα με το αναγραφόμενο στο βιβλιάριο ποσοστό συμμετοχής τους τις υγειονομικές 



εξετάσεις και τις ιατρικές γνωματεύσεις , που  αναφέρονται στη παράγραφο 8. Προκειμένου να βεβαιώνεται 

ότι οι εξετάσεις θα γίνονται για τη συμμετοχή στις ΠΚΕ για την εισαγωγή στα ΑΣΕΙ- 

ΑΣΣΥ, οι υποψήφιοι-ες (κάτοχοι βιβλιαρίου οικονομικής αδυναμίας ή 

πιστοποιητικού κοινωνικής προστασίας) που θα προσέρχονται στα 

νοσοκομεία απαιτείται να προσκομίζουν αντίγραφο της Αίτησης –Υπεύθυνης Δήλωσης Υποψήφιου/ας 

ΑΣΕΙ (ΣΣΕ-ΣΝΔ-ΣΙ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝ) και ΑΣΣΥ (ΣΜΥ- ΣΜΥΝ-ΣΤΥΑ-ΣΥΔ) Ακαδημαϊκού Έτους 2014-

2015(Υπόδειγμα «7»). 

10. Οι εξετάσεις-γνωματεύσεις θα επισυνάπτονται στο Δελτίο Υγειονομικής 

Εξέτασης (Υπόδειγμα «6»), εσώκλειστες σε φάκελο (στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται το 

ονοματεπώνυμο του υποψηφίου) και θα προσκομίζονται από τον ίδιο τον/την υποψήφιο -α στον 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Στρατιωτικού Νοσοκομείου που είναι αρμόδιο για τη Σχολή 1ης (πρώτης) 

προτίμησης, κατά την πρώτη ημέρα των ΠΚΕ. Οι εξετάσεις-γνωματεύσεις μπορούν να διενεργηθούν σε 

Νοσηλευτικά ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Δ.Ι. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας, με την προϋπόθεση να έχουν 

γίνει εντός διμήνου πρό της ημερομηνίας παρουσίασης τους για τις ΠΚΕ και να έχουν ευκρινή 

ημερομηνία και σφραγίδα ιατρού. (ΠΡΟΣΟΧΗ: μη  προσκόμιση ΟΛΩΝ των παραπάνω εξετάσεων κατά 

την πρώτη ημέρα των ΠΚΕ αποτελεί αιτία αποκλεισμού από τη συνέχεια των ΠΚΕ). Λοιπές, επιπλέον 

και επαναληπτικές εξετάσεις, κατά την κρίση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, καθώς και οι μετρήσεις 

των σωματομετρικών στοιχείων θα γίνονται στο αρμόδιο ανά Σχολή Στρατιωτικό Νοσοκομείο. 

11. Οι κοινοί υποψήφιοι -ες για το Τμήμα Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων 

(ΣΙ/ΙΠΤ) με άλλες Σχολές, να προσκομίσουν αντίγραφα του Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης καθώς και των 

παραπάνω γνωματεύσεων-εξετάσεων στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) όπου θα υπόκεινται σε 

επιπλέον εργαστηριακό έλεγχο. 

 

 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

14. Η διεξαγωγή δοκιμασιών θα γίνει όπως παρακάτω: 

α. Οι υποψήφιοι -ες που θα κριθούν κατάλληλοι-ες από τις 

Υγειονομικές Επιτροπές (βάσει εκδιδομένου Πρακτικού), στη συνέχεια θα 

συμμετάσχουν στις προβλεπόμενες αθλητικές δοκιμασίες. Οι χώροι διεξαγωγής των αθλητικών δοκιμασιών 

θα γνωστοποιηθούν στους υποψηφίους, σύμφωνα με το πρόγραμμα κάθε Σχολής ή της ΔΑΕ/Β1. Οι αθλητικές 

δοκιμασίες διεξάγονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις που διατίθενται στις Στρατιωτικές Σχολές. 

β. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα αγωνίσματα και τα κατώτερα 

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/ΙΠΤ 
ΣΜΥ/Όπλα 

ΣΣΕ/Σώματα, 
ΣΙ/Μηχ, ΣΣΑΣ, 

ΣΑΝ, 
ΣΜΥ/Σώματα, 

ΣΜΥΝ, 
ΣΤΥΑ, ΣΥΔ 

1. Δρόμος 100 μ. 16" 17" 

2. Δρόμος 1000 μ. 4΄και 20" 4΄ και 30" 
3. Άλμα σε ύψος με φόρα 1,05 μ. 1,00 μ. 

4. Άλμα σε μήκος με φόρα 3,60 μ. 3,60 μ. 

5. 

Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) 
(Μέσος όρος ρίψης με το 

δεξί και 
το αριστερό χέρι) 

4,50 μ. 4,40 μ. 

6. 

Ελεύθερη κολύμβηση 50 
μέτρων 

για τη ΣΝΔ, ΣΙ/ΙΠΤ, ΣΜΥΝ. 
2' 2΄ 

γ. Οι υποψήφιοι -ες έχουν δικαίωμα για τους δρόμους 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 αριστερόκαι 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 τότε κλιματολογικές και λοιπές συνθήκες και των αριθμό των 

υποψηφίων. 

ζ. Οι υποψήφιοι-ες έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής στις Σχολές 

προτιμήσεώς τους, εφόσον κρίνονται επιτυχόντες στις Αθλητικές Δοκιμασίες, που προβλέπονται, για τη 

συγκεκριμένη Σχολή. 

15. Τονίζεται ότι, οι υποψήφιοι-ες για να επιτύχουν τα όρια επίδοσης των 

αγωνισμάτων, καλό θα είναι να έχουν προετοιμασθεί εκ των προτέρων κατάλληλα. 

16. Υποψήφιος-α που θα αποτυγχάνει να επιτύχει κατώτερο όριο σε κάποια 

από τις αθλητικές δοκιμασίες, δεν θα συνεχίζει να εξετάζεται και στις υπόλοιπες. 

17. Σε περίπτωση που για κάποιον-α υποψήφιο-α, προϋπάρχει ή προκύψει 

πρόβλημα υγείας ή γυναικολογικής φύσης, υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης σε νέα ημερομηνία, οπωσδήποτε 

μόνο μετά από επιτόπια εξέταση από τον 

παρόντα ιατρό και πριν τη διεξαγωγή κάποιου αθλήματος. Υποψήφιος -α που αγωνίστηκε σε κάποιο 

άθλημα, μπορεί να επανεξεταστεί μόνο σε περίπτωση τραυματισμού του, ο οποίος επιτόπου θα βεβαιωθεί από 

τον ιατρό. Σε κάθε περίπτωση, η επανεξέταση θα λάβει χώρα σε ημερομηνία εντός του χρονοδιαγράμματος 

των ΠΚΕ και στο σύνολο των αθλητικών δοκιμασιών της Σχολής πρώτης (1ης) προτίμησης. 

 

 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΛΟΙΠΑ 

18. Η διαδικασία που ακολουθείται μέχρι και την έκδοση των 

αποτελεσμάτων είναι η ακόλουθη: 

α. Οι Σχολές – ΔΑΕ/Β1 θα αποστέλλουν στη μηχανογράφηση του 

ΥΠΑΙΘ, τους ικανούς υποψηφίους των ΠΚΕ. 

β. Το ΥΠΑΙΘ θα αποστέλλει στις ΔΑΕ/Β1 – Σχολές επεξεργασμένες 

καταστάσεις για έλεγχο ορθότητας. 

γ. Οι Σχολές – ΔΑΕ/Β1, θα αποστείλουν στο ΥΠΑΙΘ εκ νέου τις 

καταστάσεις, με επισημασμένες τυχόν διορθώσεις. 

19. Σε κάθε περίπτωση, υπεύθυνοι για την ορθότητα και τη μορφή των 

αποτελεσμάτων είναι οι Σχολές – ΔΑΕ./Β1. 

20. Επισημαίνεται ότι, για τους κοινούς υποψηφίους -ες 

αποτελέσματα επιτυχόντων -ουσών στις ΠΚΕ και για όλες τις Σχολές που δήλωσε ο υποψήφιος, θα 

εκδίδει μόνο η Σχολή πρώτης (1ης) προτίμησης. Το ΥΠΑΙΘ με βάση τις καταστάσεις και αφού λάβει 

υπόψη τις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων και τη συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσαν, θα 

συντάξει την τελική κατάσταση επιτυχόντων στις Στρατιωτικές Σχολές κατά Τμήμα. 

21. Στους υποψηφίους-ες Σχολών Όπλων ή Μαχίμων των ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ 

που έχουν δηλώσει και Σχολές της ΕΛ.ΑΣ. (Έχουν υποβάλλει αίτηση σύμφωνα με αντίστοιχη προκήρυξη 

του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη), σε περίπτωση επιτυχίας των, θα 

χορηγείται βεβαίωση συμμετοχής στις ΠΚΕ και ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, για χρήση στις λοιπές εξετάσεις της 

ΕΛ.ΑΣ). 

 

 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Α. Σωματομετρικά στοιχεία 

(1) Οι υποψήφιοι/ες για τα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ , πρέπει να έχουν 

ανάστημα τουλάχιστον ένα μέτρο και εξήντα εκατοστά (1,60μ.) οι γυναίκες και ένα  μέτρο και εβδομήντα 

εκατοστά(1,70μ.) οι άνδρες. 

(2) Οι υποψήφιοι άνδρες του τμήματος ιπταμένων της Σχολής 

Ικάρων κρίνονται ακατάλληλοι ,λόγω εργονομικών περιορισμών των πτητικών 

μέσων και υλικών εφόσον έχουν ανάστημα μεγαλύτερο από ένα μέτρο και 

ενενήντα εκατοστά (1,90μ.), μικρότερο από ένα μέτρο και εβδομήντα 

εκατοστά(1,70μ.) και ύψος κορμού μεγαλύτερο από ένα μέτρο (1μ).Οι υποψήφιες γυναίκες του τμήματος 

ιπταμένων της Σχολής Ικάρων κρίνονται ακατάλληλοι ,λόγω εργονομικών περιορισμών των πτητικών μέσων 

και υλικών εφόσον έχουν ανάστημα μεγαλύτερο από ένα μέτρο και ενενήντα εκατοστά (1,90μ.), μικρότερο 

από ένα μέτρο και εξήντα και πέντε εκατοστά (1,65μ) και ύψος κορμού μεγαλύτερο από ένα μέτρο (1μ). 

 (3) Επίσης ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) των υποψηφίων για 



εισαγωγή στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ, δηλαδή το πηλίκο του σωματικού βάρους του /της 

υποψηφίου/ας σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους του/της σε μέτρα, για μεν τους άνδρες πρέπει να 

είναι από 19 έως και 27 Kgr/m2 για δε τις γυναίκες από 18 έως και 25 Kgr/m2. (Παράδειγμα: Υποψήφιος 

ύψους 1,75 μ και βάρος 74 χγρ έχει ΔΜΣ 74/(1,75 x 1,75) = 24,16.). 

Β. Οπτική Οξύτητα – Αντίληψη χρωμάτων 

(1) Υποψήφιοι/ες Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ) 

(Όπλων), Σχολής Ικάρων (ΣΙ) (Τμήμα Μηχανικών,ΕΑ), Σχολής Μονίμων 

Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ) και Αεροπορίας (ΣΤΥΑ,ΣΥΔ) πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα, 

χωρίς ή με διόρθωση, ώστε να χαρακτηρίζονται Ι1 βάσει του πλήρους Γενικού Πίνακα του ΠΔ 11/2014(ΦΕΚ 

17Α') (10/10 και διαθλαστική ανωμαλία < 4 ½ σφαιρικές διοπτρίες). 

(2). Υποψήφιοι/ες Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων 

(ΣΣΑΣ) και της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής(ΣΑΝ) πρέπει να 

χαρακτηρίζονται ως Ι1 βάσει του πλήρους Γενικού Πίνακα του ΠΔ 11/2014(ΦΕΚ 17Α') (10/10 και 

διαθλαστική ανωμαλία < 6 σφαιρικές διοπτρίες). 

(3). Οι υποψήφιοι/ες της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) 

(Μάχιμοι) πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα 10/10 σε κάθε οφθαλμό χωρίς 

διόρθωση και να χαρακτηρίζονται Ι1 βάσει του πλήρους Γενικού Πίνακα του ΠΔ 11/2014(ΦΕΚ 17Α'). 

(4). Οι υποψήφιοι/ες της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) 

(Μηχανικοί) και της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού(ΣΜΥΝ) πρέπει να χαρακτηρίζονται Ι1 

βάσει του πλήρους Γενικού Πίνακα του ΠΔ 11/2014(ΦΕΚ 17Α') ( 10/10 και διαθλαστική ανωμαλία < 2 ½ 

σφαιρικές διοπτρίες όσον αφορά στη μυωπία, <3 όσον αφορά στην υπερμετρωπία και <2 όσον αφορά 

στον αστιγματισμό).  

(5) Οι υποψήφιοι/ες του Τμήματος Ιπταμένων της ΣΙ πρέπει να 

έχουν οπτική οξύτητα για μακριά και για κοντά όχι μικρότερη (20/20) για κάθε 

οφθαλμό.  

(6) Οι υποψήφιοι/ες της παραγράφου 16Β (3), (4) και (5) δεν 

πρέπει να έχουν υποστεί εγχείρηση για διόρθωση διαθλαστικής ανωμαλίας με 

ακτινωτή κερατοτομή.  

(7) Όλοι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν αντίληψη χρωμάτων χωρίς να πάσχουν από δυσχρωματοψία που 

εξακριβώνεται από τους 

ψευδοϊσοχρωματικούς πίνακες (ISHIHARA). 

(8) Όλοι υποψήφιοι/ες, που φέρουν διορθωτικά γυαλιά, θα 

πρέπει να τα έχουν μαζί τους και να μη φορούν φακούς επαφής. 

Γ. Ακουστική Οξύτητα 

Οι υποψήφιοι/ες όλων των Σχολών πρέπει να έχουν ακουστική 

οξύτητα τελείως φυσιολογική να χαρακτηρίζονται Ι1 βάσει του πλήρους Γενικού Πίνακα του ΠΔ 11/2014 

(ΦΕΚ 17Α'), δηλαδή ικανότητα αντίληψης ψιθυριστικής φωνής από απόσταση 5 μέτρων και στα δύο ώτα, 

κάθε ένα χωριστά εξεταζόμενο, ακοομετρική δε πτώση όχι μεγαλυτέρα από 20 db σε όλες τις συχνότητες. 


