ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ –
ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Σημείωση:
Οι οδηγίες που ακολουθούν
αποτελούν βοήθημα και δεν
αντικαθιστούν την Προκήρυξη,
την οποία πρέπει οι υποψήφιοι
να μελετήσουν πριν υποβάλουν
τα δικαιολογητικά.
Η Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση, όπως και το Δελτίο
Υγειονομικής Εξέτασης περιλαμβάνονται στην προκήρυξη
και οι υποψήφιοι μπορούν είτε να τα εκτυπώσουν, είτε να
τα ζητήσουν από τα ΚΕΠ ή το σχολείο τους.

Η αίτηση να είναι του
ακαδημαϊκού έτους που
ακολουθεί (πχ ή αίτηση που
υποβάλλεται το 2013 πρέπει
να αναγράφει ακαδημαϊκό
έτος 2013-2014 ).
Εάν είναι παλαιοτέρου έτους,
θεωρείται έλλειψη.

Κάθε σελίδα θα πρέπει στο
τέλος της να μονογράφεται από
τον υποψήφιο
ή
τον γονέα του, ή τον ασκούντα
τη γονική μέριμνα εάν ο
υποψήφιος είναι ανήλικος

ΣΜΥ

Αναγράφεται η πρώτη σχολή
προτίμησης (πχ ΣΜΥ), στην οποία
αποστέλλεται η αίτηση και η οποία
θα πρέπει να έχει το Νο 1 στη σειρά
προτίμησης σχολών στη σελίδα 2
Τονίζεται ότι η αίτηση αποστέλλεται
ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΙΑ σχολή,
τη σχολή 1ης προτίμησης.

Συμπληρώνεται ο
κωδικός υποψηφίου
που βρίσκεται είτε στο
δελτίο υποψηφίου, είτε
στη βεβαίωση λυκείου

Υποχρεωτικά στοιχεία
που συμπληρώνονται
από τον υποψήφιο

Συμπληρώνεται μόνο αν
ο υποψήφιος είναι
ανήλικος

2
5
4
3

3
2

1
7

1
4

6

Από τις σχολές που δικαιούται ο υποψήφιος βάσει
του λυκείου του, κατεύθυνσης ή πεδίου (ό,τι
δηλαδή δικαιούται να δηλώσει στο μηχανογραφικό
του), συμπληρώνει με αριθμητική σειρά (1,2,3…)
τις σχολές που επιθυμεί.
Τονίζεται ότι το Νο 1 (1η σχολή προτίμησης) πρέπει
να τοποθετείται σε κουτάκι που αντιστοιχεί στη
σχολή προς την οποία θα αποσταλεί η αίτηση (πχ
ΣΜΥ Όπλα ή Σώματα, η οποία θα πρέπει να
συμφωνεί με τον πίνακα «Α» της σελίδας 1 και με
μέριμνα της οποίας θα εξεταστεί ο υποψήφιος.
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ΠΡΟΣΟΧΗ
Η σειρά αρίθμησης να
είναι συνεχόμενη
(π.χ. 1,2,3,4,5
και όχι 1,2,3,5 όπου το
4 έχει από λάθος
παραλειφθεί)
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Από τις σχολές που δικαιούται ο υποψήφιος βάσει
του λυκείου του, κατεύθυνσης ή πεδίου (ό,τι
δηλαδή δικαιούται να δηλώσει στο μηχανογραφικό
του), συμπληρώνει με αριθμητική σειρά (1,2,3…)
τις σχολές που επιθυμεί.
Τονίζεται ότι το Νο 1 (1η σχολή προτίμησης) πρέπει
να τοποθετείται σε κουτάκι που αντιστοιχεί στη
σχολή προς την οποία θα αποσταλεί η αίτηση (πχ
ΣΜΥ Όπλα ή Σώματα, η οποία θα πρέπει να
συμφωνεί με τον πίνακα «Α» της σελίδας 1 και με
μέριμνα της οποίας θα εξεταστεί ο υποψήφιος
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Ιδιαίτερη προσοχή θα
δηλώνουν τη ΣΜΥΝ.

πρέπει

να

επιδείξουν

όσοι

Εκτός από τη σειρά επιθυμίας της Σχολής ΣΜΥΝ (στο
παράδειγμα είναι η 7), θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να
δηλώνεται και η σειρά επιθυμίας των πεδίων της ΣΜΥΝ.
Θα πρέπει δηλαδή να συμπληρωθούν τα αντίστοιχα
κουτάκια με 1,2,3,4 (στο παράδειγμα η σειρά επιθυμίας
των πεδίων είναι Α:3,Β:1,Γ:2 και Δ:4).
Εάν κάποιο ή όλα τα πεδία αφεθούν κενά, θεωρείται
έλλειψη για τη ΣΜΥΝ, και είναι λόγος απόρριψης από τη
συγκεκριμένη σχολή!
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Οι παράγραφοι 20,21,23,24 και 25
συμπληρώνονται υποχρεωτικά.
Η μη συμπλήρωση θεωρείται έλλειψη.
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Εάν κάποιος ανήκει σε μια από τις ειδικές
κατηγορίες της παραγράφου 22, τότε επιλέγει
σε ποια ανήκει.
Τονίζεται ότι, εάν ανήκει σε παραπάνω από
μία ειδικές κατηγορίες, έχει δικαίωμα να
επιλέξει μόνο μία.
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Μαζί με την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, κατατίθενται
υποχρεωτικά τα δικαιολογητικά των παραγράφων 32 και
33.
**Η βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου
32.στ. υποβάλλεται μόνο όταν ο υποψήφιος αδυνατεί
για οικονομικούς λόγους (άπορος – ανασφάλιστος) να
προσκομίσει τις απαιτούμενες εργαστηριακές εξετάσεις
(αναγράφονται σε επόμενη σελίδα), προκειμένου να
προγραμματιστεί από τη ΔΑΕ – Σχολή πρώτης
προτίμησης για υγειονομικές εξετάσεις στα στρατιωτικά
νοσοκομεία.
Οτιδήποτε δικαιολογητικά κατατίθενται ως φωτοαντίγραφα,
πρέπει να είναι επικυρωμένα.

Το σύνολο των φωτογραφιών, που χρειάζεται ο υποψήφιος,
είναι 3. (1 επικολλάται στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, 1
στο πιστοποιητικό του Δήμου (εάν τη ζητά το πιστοποιητικό
που εκδίδει ο εκάστοτε Δήμος), και 1 κατατίθενται μαζί με τα
δικαιολογητικά, αφού αναγραφεί το ονοματεπώνυμο στην
πίσω πλευρά.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι 3 φωτογραφίες που απαιτούνται κατά την υποβολή της
αίτησης και των δικαιολογητικών (§33 στην αίτηση)
υποβάλλονται με τα δικαιολογητικά υποψηφίων στη σχολή
1ης προτίμησης μέχρι 23 Απρ 2013
και είναι ανεξάρτητες από:
Τη φωτογραφία που θα επικολλήσει ο υποψήφιος στο
δελτίο υγειονομικής εξέτασης υποψηφίου (Υπόδειγμα 6
της προκήρυξης) και τις φωτογραφίες που επικολλούνται
στις εργαστηριακές εξετάσεις,
τα οποία παραδίδονται στο στρατιωτικό νοσοκομείο την
πρώτη ημέρα των υγειονομικών εξετάσεων.
(λεπτομέρειες σε επόμενη παράγραφο).

Πιστοποιητικό πολυτέκνου από την ΑΣΠΕ

Εάν κάποιος έχει δηλώσει ότι ανήκει σε κάποια ειδική
κατηγορία, πχ πολύτεκνος, τότε θα πρέπει να καταθέσει
τα επιπλέον δικαιολογητικά, που απαιτούνται από την
προκήρυξη και να τα αναγράψει στην §34 (στο
παράδειγμα: πιστοποιητικό πολυτέκνου από την ΑΣΠΕ).
Τονίζεται ότι η τριτεκνία αποδεικνύεται από το
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του γονέα,
από τον οποίο αντλεί το δικαίωμα ένταξης στην ειδική
κατηγορία, στο οποίο να φαίνονται τα εν ζωή τέκνα.
Σε περίπτωση δευτέρου ή περισσοτέρων γάμων, θα
πρέπει να κατατίθεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο
δικαστικής απόφασης, στην οποία να φαίνεται ποιος
ασκεί την επιμέλεια των παιδιών.

Στο τέλος της αίτησης ο υποψήφιος συμπληρώνει
την ημερομηνία που κατέθεσε την αίτηση –
υπεύθυνη δήλωση, το ονοματεπώνυμό του και
την υπογραφή του.

Για ανήλικους υποψηφίους, υπογράφουν και οι δύο γονείς.
Σε περίπτωση που η γονική μέριμνα ή επιτροπεία ασκείται
μόνο από έναν (και γι αυτό υπάρχει μόνο μία υπογραφή),
αυτό θα πρέπει να αποδεικνύεται από σχετικό επίσημο
έγγραφο, ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αυτού.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Ο υποψήφιος υπογράφει
ακόμα και στην περίπτωση
που είναι ανήλικος και
έχουν υπογράψει και οι
γονείς του.

Σφραγίζεται και
υπογράφεται από
την αρχή που
θεωρεί την αίτηση
(π.χ. ΚΕΠ)

** Υγειονομική Εξέταση Υποψηφίων
Οι υποψήφιοι -ες έχουν την υποχρέωση
προσκομίσουν τις κάτωθι εργαστηριακές εξετάσεις:

να

1. Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, κρεατινίνη,
τρανσαμινάσες και γενική ούρων με γνωμάτευση ιατρού
(νοσοκομείου ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).
2. Ακτινογραφία θώρακα FACE με γνωμάτευση
ιατρού (νοσοκομείου ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

3. Ηλεκτροκαρδιογράφημα με γνωμάτευση ιατρού
(νοσοκομείου ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας) όπου να
αναφέρεται ότι δύναται να συμμετάσχει σε αθλητικές
δοκιμασίες.
4. 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
(νοσοκομείου ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).
5. Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση και ακοόγραμμα
με γνωμάτευση ιατρού (νοσοκομείου ή από ιδιώτη ιατρό της
χώρας).
6. Γυναικολογική εξέταση (μόνο για υποψήφιες) με
γνωμάτευση ιατρού (νοσοκομείου ή από ιδιώτη ιατρό της
χώρας).

** Υγειονομική Εξέταση Υποψηφίων
- Η προσκόμιση των εργαστηριακών εξετάσεων θα
γίνεται από τους/τις ίδιους -ες τους/τις υποψηφίους -ες, την
πρώτη ημέρα προσέλευσής τους για τις ΠΚΕ, στη Σχολή
πρώτης προτίμησης ή τη ΔΑΕ.
- Οι κοινοί υποψήφιοι -ες για το Τμήμα Ιπταμένων της
Σχολής Ικάρων (ΣΙ/ΙΠΤ) με άλλες Σχολές, θα φέρουν δύο
αντίγραφα γνωματεύσεων των εξετάσεων (το δεύτερο
αντίγραφο δίδεται στο ΚΑΙ).

- Οι εξετάσεις θα παραδίδονται εσώκλειστες σε φάκελο
(στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται το
ονοματεπώνυμο του υποψηφίου) από τον/την υποψήφιο -α
στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Στρατιωτικού
Νοσοκομείου που είναι αρμόδιο για τη σχολή πρώτης
προτίμησης.
- Οι εξετάσεις μπορούν να διενεργηθούν σε Νοσηλευτικά
ιδρύματα της χώρας Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Δ.Ι. (νοσοκομεία) ή από
ιδιώτη ιατρό της χώρας, με την προϋπόθεση να έχουν γίνει
εντός διμήνου προ της ημερομηνίας παρουσίασής τους
για τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ) ΔΗΛΑΔΗ ΜΕΤΑ
ΤΙΣ 15 ΑΠΡ 2013 και να είναι νόμιμα επικυρωμένες
(φωτογραφία υποψηφίου – ημερομηνία – σφραγίδα
ιατρού).
- (ΠΡΟΣΟΧΗ Μη προσκόμιση ΟΛΩΝ των παραπάνω
εξετάσεων κατά την πρώτη ημέρα παρουσίασης,
αποτελεί αιτία αποκλεισμού από τη συνέχεια των ΠΚΕ).
- Οι λοιπές κλινικές εξετάσεις και οι μετρήσεις των
σωματομετρικών στοιχείων θα γίνονται στο αρμόδιο ανά
σχολή στρατιωτικό νοσοκομείο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Το «δελτίο υγειονομικής εξέτασης υποψηφίου ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ» (Υπόδειγμα «6» της προκήρυξης) οφείλει ο
υποψήφιος να το εκτυπώσει εντός διμήνου από την
έναρξη των ΠΚΕ ΔΗΛΑΔΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 15 ΑΠΡ 2013 και:
- να το έχει μαζί του κατά την διεξαγωγή των
εργαστηριακών εξετάσεων, όπου οι ιατροί που θα τις
πραγματοποιήσουν θα συμπληρώσουν τα αντίστοιχα
τμήματα
και κατόπιν
- να το παραδώσει την πρώτη ημέρα των υγειονομικών
εξετάσεων στο στρατιωτικό νοσοκομείο μαζί με τις
εργαστηριακές εξετάσεις, όπου θα συμπληρωθεί
περεταίρω από τους ιατρούς του στρατιωτικού νοσοκομείου
και την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή.

Το δελτίο δηλαδή είναι υποχρεωτικό, γιατί ακολουθεί τον
υποψήφιο στο σύνολο των υγειονομικών εξετάσεων από την
αρχή ως το τέλος τους και η μη ύπαρξή του αποτελεί
κώλυμα στη διεξαγωγή τους.

Στοιχεία που
συμπληρώνονται
από τον υποψήφιο

Στοιχεία που
συμπληρώνονται από
την Ανώτατη
Υγειονομική Επιτροπή

Επικολλάται
εδώ
από τον
υποψήφιο

Συμπληρώνονται από τους
ιατρούς που πραγματοποιούν
τις εργαστηριακές εξετάσεις

Συμπληρώνονται από τους ιατρούς
του στρατιωτικού νοσοκομείου

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
1. Πριν από τη συμπλήρωση οποιουδήποτε στοιχείου
διάβασε προσεκτικά την προκήρυξη και τις οδηγίες
που αναγράφονται σε αυτή.

2. Στο μηχανογραφικό του ΥΠΑΙΘΠΑ, έχεις δικαίωμα να
αλλάξεις τη σειρά προτίμησης των στρατιωτικών
σχολών που επέλεξες στην αίτηση – υπεύθυνη
δήλωση, ή να αφαιρέσεις κάποιες από αυτές. Δεν
μπορείς όμως να δηλώσεις στο μηχανογραφικό
επιπλέον στρατιωτικές σχολές.
3. Το παραπάνω σου δίνει το δικαίωμα να εξεταστείς
στην πόλη που επιθυμείς αναλόγως της σχολής την
οποία έχεις δηλώσει πρώτη στην αίτηση – υπεύθυνη
δήλωση και κατόπιν, στο μηχανογραφικό σου, να
αποφασίσεις ποια σειρά πραγματικά θέλεις.
4. Για οποιαδήποτε απορία μπορείς να επικοινωνήσεις
με τη ΣΜΥ/ Τμήμα Εισαγωγικών Εξετάσεων –
Μελετών,
τηλ
2431038635,
2431038637,
2431039632, 24310 23950 -1 (εσωτ 167).
5. Εάν έχεις τη δυνατότητα να φέρεις την αίτηση
αυτοπροσώπως στη Σχολή, κάνε το. Θα αποφύγεις
τυχόν λάθη!
6. Πριν υποβάλεις την αίτηση και τα δικαιολογητικά
έλεγξε ξανά εάν είναι σωστά συμπληρωμένα, εάν
λείπει κάτι και εάν τα φωτοαντίγραφα είναι όλα
επικυρωμένα.

