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Κέντρο Εκπαιδευτικήσ & υμβουλευτικήσ Τποςτήριξησ (Κ.Ε..Τ.)  Κεφαλληνίασ   
Σομέασ υμβουλευτικήσ ςτον Επαγγελματικό Προςανατολιςμό  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Βαςικά ημεία τησ Προκήρυξησ  Ειςαγωγήσ πουδαςτών  
ςτισ  τρατιωτικέσ χολέσ Τπαξιωματικών  & Αξιωματικών για το Ακαδημαΰκό Έτοσ 2020-21    

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ: α. Γραφείο Ενθμερϊςεωσ Κοινοφ Ακθνϊν, Τθλ. 2106598661-4  β. Γραφείο Ενθμερϊςεωσ Κοινοφ Θεςςαλονίκθσ,  Τθλ. 2310893238  γ. Στρατιωτικι 
Σχολι Ευελπίδων Τθλ. 210 8904127 - 4026, δ. Σχολι Ναυτικϊν ∆οκίμων , Τθλ. 210 4581337  ε. ∆ιοίκθςθ  Αεροπορικισ Εκπαιδεφςεωσ  Τθλ. 210 8192132,                             

ςτ. Στρατιωτικι Σχολι Αξιωματικϊν Σωμάτων , Τθλ. 2310 962177 – 962112  η. Σχολι Μονίμων Υπαξιωματικϊν, Τθλ. 24310-38635, 24310-38637   

Ρροκιρυξθ & Χριςιμο υλικό/Οδθγίεσ : https://geetha.mil.gr/eisagogi-spoydaston-se-asei-assy/eisagogi-ypopsifion-se-asei-assy/  
 

Α. ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΨΗΥΙΩΝ 

● Γίνονται δεκτοί άνδρεσ και γυναίκεσ ςε όλεσ τισ ςχολζσ και τμιματα. 
  ● Να ζχουν τθν Ελλθνικι ικαγζνεια. Γίνονται δεκτοί και υποψιφιοι ομογενείσ που δεν ζχουν τθν Ελλθνικι ικαγζνεια, τθν 

οποία αποκτοφν χωρίσ άλλθ διατφπωςθ, όταν ειςαχκοφν ςτισ ςχολζσ. 
● Να ζχουν λευκό ποινικό μθτρϊο και να μθν ζχουν ςτερθκεί των πολιτικϊν τουσ δικαιωμάτων. 
● Να είναι υγιείσ και να ζχουν άρτια ςωματικι διάπλαςθ όπωσ ορίηει το ΡΔ11/2014(ΦΕΚ 17Α  /27-1-2014) 
● Να είναι κάτοχοι τίτλου ςπουδϊν που κα τουσ επιτρζπει τθ ςυμμετοχι ςε εξετάςεισ για τθν ειςαγωγι τουσ ςτα ΑΕΙ. 

   ● Να πλθροφν προχποκζςεισ θλικίασ, φψουσ[Ανάςτθμα: Άνδρεσ 1.70–Γυναίκεσ: 1.60+ & βάρουσ *Δείκτθσ Μάηασ Σϊματοσ - 
Δ.Μ.Σ.: ϋΑνδρεσ 19-27– Γυναίκεσ 18-26] *ΡΔ11/14 & Υ.Α.Φ400/454/380172/Σ.932/14/ΦΕΚ3513/τ.Β/29-12-2014] 

-  ΟΙ ΥΡΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΓΝΩΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΡΙΡΕΔΟ Β2(ΚΑΛΗ 

ΓΝΩΣΗ) ΡΟΥ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΙΣΜΕΝΟ ΑΡΟ ΤΟ ΚΑΤΟΣ  
 

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ 

1. Διλωςθ των ςχολϊν ςτθν αίτθςθ-διλωςθ που ζχει κατατεκεί ςτο Γενικό ι Επαγγελματικό Λφκειο που φοιτοφν οι υποψιφιοι  ζωσ              
9 Απριλίου 2020.  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ, άρα μποροφν να ςυμμετάςχουν ςτθν επιλογι και όςοι υποψιφιοι δεν τισ διλωςαν τότε. 

2. Υποβολι τθσ Αίτθςθσ- Υπεφκυνθσ Διλωςθσ και των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν  ςτο αποκλειςτικό διάςτθμα              
ΑΡΟ 13 ΕΩΣ 29 ΜΑΪΟΥ 2020 ΑΜΙΓΩΣ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΑ μζςω τθσ εφαρμογισ ςτθ διεφκυνςθ https://www.asei-assy.mil.gr . 
● Ο/θ υποψιφιοσ/α εγγράφεται ςτθν εφαρμογι χρθςιμοποιϊντασ τθ διεφκυνςθ του θλεκτρονικοφ του ταχυδρομείου 
& διαχειρίηεται προςωπικά τθν αίτθςι του/τθσ  (επεξεργαςία, ανζβαςμα εγγράφων κτλ) ΡΛΗΩΣ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΑ.                 
● Στθν εφαρμογι υπάρχουν αναλυτικζσ οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ αίτθςθσ και υποβολισ των δικαιολογθτικϊν. 

  
Δικαιολογθτικά για ϋΕλλθνεσ /-ίδεσ που ζχουν τθν ελλθνικι ικαγζνεια (παρ.1 -  Ραραρτιματοσ "ΣΤ" τθσ Ρροκιρυξθσ) 

i.  Αίτθςθ-Υπεφκυνθ Διλωςθ (Υπόδ. «4»- Ραρ/τοσ «Θ» τθσ προκιρυξθσ). Εκτυπϊνεται ςυμπλθρωμζνθ από τον υποψιφιο, 
υπογράφεται από τον ίδιο και τον αςκοφντα/ -ντεσ τθ γονικι μζριμνα ι εποπτεία, αν είναι ανιλικοσ, κεωρείται για το 
γνιςιο τθσ υπογραφισ & μεταφορτϊνεται μζςω τθσ εφαρμογισ μαηί με τα υπόλοιπα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά. Τα 
παραπάνω ελζγχονται ΜΟΝΟ από το εξεταςτικό κζντρο, ςτο οποίο ζχουν δθλϊςει ότι επικυμοφν να εξεταςτοφν. 
ii.  Μία (01) φωτογραφία  για το  ειδικό πλαίςιο του Δελτίου Υγειονομικισ Εξζταςθσ του υποψθφίου. 
iii. Δελτίο υγειονομικισ εξζταςθσ υποψθφίου [Υπόδειγμα 3- Ραρ/τοσ «Θ» -ΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ ΤΗΝ  ΡΩΤΗ ΗΜΕΑ ΤΩΝ 
ΡΟΚΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΕΣ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ+ 
●→ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΡΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΩΝ: Αναγνωριςμζνο από το κράτοσ Ριςτοποιθτικό βεβαίωςθσ τθσ 
καλισ γνϊςθσ (Επιπζδου Β2) τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ *Αν ζχουν εξεταςτεί επιτυχϊσ & δεν το ζχουν λάβει γίνεται δεκτι θ 
βεβαίωςθ για επιτυχι ςυμμετοχι και ο τίτλοσ πρζπει να κατατεκεί μζχρι τθν κατάταξθ+ 
iv. Επιπρόςκετα δικαιολογθτικά για τουσ ανικοντεσ ςε ειδικζσ κατθγορίεσ *Ρολφτεκνοι, τρίτεκνοι, ανάπθροι ι κφματα πολζμου κτλ.+ 

  

3. Οι Σχολζσ κα ανακοινϊςουν μζχρι τισ 5-6-2020 αν ςτα δικαιολογθτικά των υποψθφίων διαπίςτωςαν παρατυπίεσ ι 
τυπικζσ παραλείψεισ και κα τουσ καλοφν να τα ςυμπλθρϊςουν και να τα υποβάλλουν με δικι τουσ μζριμνα ςτισ 
ςχολζσ μζχρι 12-6-2020 

4. Οι τελικζσ καταςτάςεισ των υποψθφίων που ζγιναν δεκτοί για ςυμμετοχι ςτισ Ρ.Κ.Ε. κα ανακοινωκοφν ςτισ 17-6-2020. 
5. ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΤΩΝ Ρ.Κ.Ε. ενθμερϊνονται με δικι τουσ ευκφνθ από τθν ιςτοςελίδα ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ που επζλεξαν. 

  
Γ. ΟΙ ΡΟΚΑΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:  

- Ψυχοτεχνικι εξζταςθ (γραπτζσ και προφορικζσ δοκιμαςίεσ) 
- Υγειονομικι εξζταςθ : α. Γενική αίματοσ, ουρία, ςάκχαρο, κρεατινίνη, τρανςαμινάςεσ και γενική οφρων  β.  Ακτινογραφία θϊρακα FACE             

γ. Ηλεκτροκαρδιογράφημα δ. Οφθαλμολογική εξζταςη με καταγραφή τησ οπτικήσ οξφτητασ και του βαθμοφ διαθλαςτικήσ ανωμαλίασ εκάςτου 
οφθαλμοφ, την φπαρξη ή μη δυςχρωματοψίασ και την φπαρξη νοςήματοσ ή πάθηςησ ε. Ωτορινολαρυγγολογική εξζταςη και ακοόγραμμα                           
ςτ. Γυναικολογική εξζταςη (υποψήφιεσ).  Επιπλζον για ΣΙ/ΙΠΤ: Τιμή αιμοςφαιρίνησ.  Οι εξετάςεισ β. ζωσ ςτ. πρζπει να ςυνοδεφονται από γνωμάτευςη 
ιατροφ.  Μποροφν να διενεργηθοφν ςε νοςηλευτικά ιδρφματα τησ χϊρασ ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ  ή από ιδιϊτη γιατρό , αρκεί να είναι νόμιμα επικυρωμζνεσ. 

    ΡΟΣΟΧΗ: Να ζ χ ουν  γ ί ν ε ι  από  2 0  Μαί ου  2 0 2 0  και  μ ετ αγ εν ζς τ ερα !   

- Ακλθτικζσ δοκιμαςίεσ : Υπάρχουν κατϊτατα όρια ςτα εξήσ αγωνίςματα: Δρόμοσ 100μ. – Δρόμοσ 1000 μ. – άλμα ςε φψοσ με φόρα – άλμα ςε 

μήκοσ με φόρα – ρίψη ςφαίρασ 7,25 χλγ – ελεφθερη κολφμβηςη (για ΣΝΔ. ΣΙ/ΙΠΤ, ΣΜΥΝ)–  ΠΡΟΟΧΗ!! ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ Η ΕΠΙΣΕΤΞΗ ΣΩΝ ΚΑΣΩΣΑΣΩΝ ΟΡΙΩΝ. 

Εξεταςτικά Κζντρα: Ε (Βάρη Αττικήσ) , ΝΔ (Πειραιάσ), ΔΑΕ (Δεκζλεια), Α (Θεςςαλονίκη), ΜΤ (Σρίκαλα) → ΕΡΙΛΕΓΕΙ Ο ΥΡΟΨΗΦΙΟΣ ΕΝΑ(01) 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΡΑΑΤΗΗΣΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΡΟΨΗΦΙΟΙ  ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ-Ρ.Σ.  & ΤΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ 

 i. Για τθν ΕΛΑ.Σ & το Ρ.Σ.: Να ζχουν κρικεί ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ α. Οι απόφοιτοι ΓΕΛ για ΣΣΕ/ Ππλα & β.  Οι απόφοιτοι ΕΡΑΛ για ΣΜΥ/ϋΟπλα 

ii. Για το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ: Να ζχουν κρικεί ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ α. Οι απόφοιτοι ΓΕΛ για ΣΣΕ/ϋΟπλα & τθν κολφμβθςθ β. Οι απόφοιτοι ΕΡΑΛ για 

ΣΜΥ/ϋΟπλα & τθν κολφμβθςθ. Με τθν προχπόκεςθ ότι ζχουν προςκομίςει & τισ επιπλζον υγειονομικζσ εξετάςεισ που ηθτά το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

https://geetha.mil.gr/eisagogi-spoydaston-se-asei-assy/eisagogi-ypopsifion-se-asei-assy/
https://www.asei-assy.mil.gr/

