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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΠΚΕ) 
 

 1. Οι ΠΚΕ, οι οποίες προβλέπονται για τους υποψηφίους Στρατιωτικών 
Σχολών, είναι ένα ενιαίο σύστηµα επιλογής 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 και τις Σχολές του 
Πολεµικού Ναυτικού (ΣΝ∆, ΣΜΥΝ) ή τη Σχολή Ικάρων/Τµ ΙΠΤ, θα εξετάζονται µε 
µέριµνα του εξεταστικού κέντρου επιθυµίας τους και στην κολύµβηση, εφόσον 
κρίθηκαν κατάλληλοι στις λοιπές ΠΚΕ. 

 4. Οµοίως, οι κοινοί υποψήφιοι/ες που έχουν δηλώσει και τη Σχολή 
Ικάρων/ Τµ ΙΠΤ και δεν έχουν δηλώσει τη ∆ΑΕ σαν εξεταστικό κέντρο 
επιθυµίας τους, θα υποβληθούν στη συνέχεια µε µέριµνα της ∆ΑΕ/Β1 σε 
επιπλέον Ψυχοµετρικές δοκιµασίες και Υγειονοµικές εξετάσεις, που 
προβλέπονται για τους Ιπταµένους υποψηφίους, διάρκειας έως 3 
εργασίµων ηµερών, εφόσον κρίθηκαν κατάλληλοι στις λοιπές ΠΚΕ, 
συµπεριλαµβανοµένης και της κολύµβησης, µε µέριµνα του εξεταστικού κέντρου 
επιθυµίας τους. 

 5. ∆ιευκρινίζεται ότι, οι υποψήφιοι/ες που έχουν δηλώσει Σχολή 
προτίµησης, τις Σχολές του Πολεµικού Ναυτικού (ΣΝ∆, 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 Στρατιωτικές Σχολές που έχουν δηλώσει. 

 6. Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες της ειδικής κατηγορίας των Ελλήνων 
εξωτερικού υποβάλλονται σε ΠΚΕ από τη ∆ΑΕ/Β1. 

ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 7. Οι ψυχοµετρικές δοκιµασίες διενεργούνται από επιτροπή ψυχοµετρικών 
δοκιµασιών για τη διαπίστωση της καταλληλότητας των υποψηφίων για 
σταδιοδροµία στις Ένοπλες ∆υνάµεις και περιλαµβάνει: 

  α. ∆ιερεύνηση χαρακτηριστικών προσωπικότητας. 

  β. ∆ιερεύνηση γνωστικών ικανοτήτων. 

  γ. ∆οµηµένη ατοµική συνέντευξη επαγγελµατικής καταλληλότητας. 
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ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 8. Οι υποψήφιοι/ες έχουν την υποχρέωση να προσκοµίσουν τις παρακάτω 
εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα επαναληφθούν εντός του 1ου 
δεκαπενθηµέρου κατάταξης, µε µέριµνα των Σχολών, για όσους επιτύχουν 
και εισαχθούν σε αυτές: 

  α. Γενική αίµατος, ουρία, σάκχαρο, κρεατινίνη, τρανσαµινάσες, 
αιµοσφαιρίνη και γενική ούρων µε γνωµάτευση ιατρού (Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. ή από 
ιδιώτη ιατρό της χώρας). 

  β. Ακτινογραφία θώρακα FACE µε γνωµάτευση ιατρού (Ν.Π.∆.∆. ή 
Ν.Π.Ι.∆. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας). 

  γ. Ηλεκτροκαρδιογράφηµα µε γνωµάτευση ιατρού (Ν.Π.∆.∆. ή 
Ν.Π.∆.Ι. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας), στην οποία να αναφέρεται ότι δύναται να 
συµµετάσχουν σε αθλητικές δοκιµασίες. 

  δ. Οφθαλµολογική εξέταση µε καταγραφή της οπτικής οξύτητας, του 
βαθµού διαθλαστικής ανωµαλίας εκάστου οφθαλµού, την ύπαρξη ή µη 
δυσχρωµατοψίας και την ύπαρξη νοσήµατος ή πάθησης µε γνωµάτευση ιατρού 
(Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας). 

  ε. Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση και ακοόγραµµα µε γνωµάτευση 
ιατρού (Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας). 

  στ. Γυναικολογική εξέταση (µόνο για υποψήφιες) µε γνωµάτευση 
ιατρού (Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας). 

 9. Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το Υπ. Αριθ. Πρωτ. Υ4α/20100/10-3-
2014 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η 
Υπ.Αριθ.139491/16-11-2006 (ΦΕΚ Β΄ 1747) 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 να λάβουν τις 
ιατρικές γνωµατεύσεις, οι οποίες αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο. 
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), οι οποίοι 
θα προσέρχονται στα νοσοκοµεία, απαιτείται να προσκοµίζουν αντίγραφο της 
Αίτησης –Υπεύθυνης ∆ήλωσης Υποψήφιου/ας ΑΣΕΙ (ΣΣΕ-ΣΝ∆-ΣΙ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝ) 
και ΑΣΣΥ (ΣΜΥ-ΣΜΥΝ-ΣΜΥΑ) ακαδηµαϊκού έτους 2020-2021 (Υπόδειγµα «5» 
του Παραρτήµατος «Θ»). 

 10. Οι εξετάσεις-γνωµατεύσεις επισυνάπτονται στο ∆ελτίο Υγειονοµικής 
Εξέτασης (Υπόδειγµα «4» του Παραρτήµατος «Θ»), το οποίο ο υποψήφιος 
εκτυπώνει από το περιβάλλον της αίτησης υποψηφίου, είναι εσώκλειστες σε 
φάκελο (στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του 
υποψηφίου) και προσκοµίζονται από τον ίδιο τον/την υποψήφιο-α στον 
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του Στρατιωτικού Νοσοκοµείου που είναι αρµόδιο 
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για το εξεταστικό κέντρο κατά την πρώτη ηµέρα των Υγειονοµικών εξετάσεων. 
Οι εξετάσεις-γνωµατεύσεις µπορούν να διενεργηθούν σε Νοσηλευτικά ιδρύµατα 
Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.∆.Ι. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας, µε την προϋπόθεση να έχουν 
γίνει από 20 Μαι 2020 και µεταγενέστερα  και να έχουν ευκρινή ηµεροµηνία και 
σφραγίδα ιατρού. (ΠΡΟΣΟΧΗ: µη προσκόµιση ΟΛΩΝ των παραπάνω 
εξετάσεων κατά την πρώτη ηµέρα 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 γίνονται στο αρµόδιο ανά εξεταστικό κέντρο 
Στρατιωτικό Νοσοκοµείο. 

 11. Σύµφωνα µε το Ν∆ 1327/73, «Περί των Υγειονοµικών Επιτροπών των 
Ε∆», οι γνωµατεύσεις που αφορούν κρίση της από υγειονοµικής πλευράς 
καταλληλόλητας υποψηφίων παραγωγικών Σχολών είναι µη αναθεωρήσιµες, ως 
εκ τούτου δεν είναι δυνατή η επανεξέταση υποψηφίων για την καταλληλόλητα των 
οποίων έχει αποφανθεί η επιτροπή και έχει συνταχθεί πρακτικό. 

 12. Οι κοινοί υποψήφιοι/ες για το Τµήµα Ιπταµένων της Σχολής Ικάρων 
(ΣΙ/ΙΠΤ) µε άλλες Σχολές, να προσκοµίσουν αντίγραφο του ∆ελτίου Υγειονοµικής 
Εξέτασης, καθώς και των παραπάνω γνωµατεύσεων-εξετάσεων στο Κέντρο 
Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ), όπου θα υπόκεινται σε επιπλέον εργαστηριακό 
έλεγχο. Ιδιαίτερα απαιτείται η γνωστοποίηση της τιµής της αιµοσφαιρίνης των 
υποψηφίων από τις ΑΥΕ και ΚΑΙ. 

 13. Μετά την κατάταξή τους στην αντίστοιχη σχολή, οι επιτυχόντες/ούσες, 
θα υποβάλλονται σε όλες τις υγειονοµικές εξετάσεις για τις οποίες είχαν 
προσκοµίσει δικαιολογητικά και επιπλέον στις παρακάτω εξετάσεις: Τεστ HIV, 
τεστ HbsAg, τεστ HCV, τοξικολογική ούρων, τεστ κύησης (µόνο για τις 
επιτυχούσες) και ειδικές εξετάσεις αναλόγως της σχολής επιτυχίας όταν 
απαιτούνται µε ευθύνη και διαταγή του αντιστοίχου Κλάδου. 

 14. Για νοσήµατα, παθήσεις ή βλάβες που δεν αναφέρονται στους πίνακες 
και παραρτήµατα Π∆ 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 Π∆ 
11/2014 και το άρθρο 7, υποπαράγραφος 1 ζ, του Ν∆ 1327/1973. 

 15. Σε κάθε περίπτωση ισχύει το αναγραφόµενο στην παράγραφο 10β του 
κυρίως µέρους της παρούσας (Προσόντα Υποψηφίου), δηλαδή οι υποψήφιοι 
πρέπει να έχουν υγεία και άρτια σωµατική διάπλαση, όπως ορίζει το Π∆ 11/2014 
(ΦΕΚ Α΄ 17/27-1-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 16. Επιπλέον τονίζεται ότι, κατά την κατάταξη των επιτυχόντων στην 
αντίστοιχη Σχολή, απαιτείται από αυτούς η τήρηση των τιθέµενων 
σωµατοµετρικών ορίων εισαγωγής και του ∆είκτη Μάζα Σώµατος (∆ΜΣ). 

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 17. Η διεξαγωγή δοκιµασιών θα γίνει όπως παρακάτω: 

  α. Οι υποψήφιοι/ες που κρίνονται κατάλληλοι/ες από τις Υγειονοµικές 
Επιτροπές (βάσει εκδιδοµένου Πρακτικού), στη συνέχεια συµµετέχουν στις 
προβλεπόµενες αθλητικές δοκιµασίες. Οι χώροι διεξαγωγής των αθλητικών 
δοκιµασιών γνωστοποιούνται στους υποψηφίους, σύµφωνα µε το πρόγραµµα 
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κάθε εξεταστικού κέντρου. Οι αθλητικές δοκιµασίες διεξάγονται στις αθλητικές 
εγκαταστάσεις που διατίθενται στα εξεταστικά κέντρα. 

  β. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αγωνίσµατα και τα 
κατώτερα/ανώτερα (κατά περίπτωση) όρια επίδοσης κατά αγώνισµα και Σχολή, 
που πρέπει να πετύχει ο υποψήφιος (ανεξάρτητα φύλου) για να κριθεί κατάλληλος: 

Α/
Α 

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 

ΣΣΕ/Όπλα, 
ΣΝ∆, 

ΣΙ/Ιπτάµενοι, 
ΣΜΥ/Όπλα 

ΣΣΕ/Σώµατα,  
ΣΙ/Μηχανικοί-

Ελεγκτές Αεράµυνας, 
 ΣΣΑΣ, ΣΑΝ, 
ΣΜΥ/Σώµατα,  
ΣΜΥΝ, ΣΜΥΑ 

1. ∆ρόµος 100 µ. έως: 16" 17" 

2. ∆ρόµος 1000 µ. έως: 4΄και 20" 4΄ και 30" 

3. Άλµα σε ύψος µε φόρα τουλάχιστον 1,05 µ. 1,00 µ. 

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

5. 
Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) 
(Μέσος όρος ρίψης µε το δεξί και το 
αριστερό χέρι) τουλάχιστον: 

4,50 µ. 4,40 µ. 

6. Ελεύθερη κολύµβηση 50 µέτρων για 
τη ΣΝ∆, ΣΙ/ΙΠΤ, ΣΜΥΝ. Έως: 

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 αριστερό 
και 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 την τρέχουσα ηµέρα κλιµατολογικές και 
λοιπές συνθήκες και των αριθµό των υποψηφίων. 

  ζ. Οι υποψήφιοι/ες έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής στις Σχολές 
προτιµήσεώς τους, εφόσον κρίνονται επιτυχόντες/ούσες στις αθλητικές δοκιµασίες, 
στα όρια που προβλέπονται, για τη συγκεκριµένη Σχολή. 

 18. Οι υποψήφιοι/ες για να επιτύχουν στις αθλητικές δοκιµασίες, 
συνιστάται να έχουν προετοιµασθεί εκ των προτέρων κατάλληλα. 

 19. Υποψήφιος/α που θα αποτυγχάνει να επιτύχει το όριο σε κάποια από 
τις αθλητικές δοκιµασίες, δεν θα συνεχίζει να εξετάζεται και στις υπόλοιπες. 

 20. Σε περιπτώσεις προϋπάρχοντος τραυµατισµού υποψήφιου/ας, 
πρόβληµα υγείας ή γυναικολογικής φύσης, υποχρεωτικά να προσκοµίζεται 
βεβαίωση από ιδιώτη ιατρό ή Νοσοκοµείο (Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.∆.Ι.), στην οποία να 
βεβαιώνεται το πρόβληµα, καθώς και να αναγράφεται η ηµεροµηνία 
αποκατάστασής του, προκειµένου ο/η υποψήφιος/α να αναπρογραµµατίζεται 
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ανάλογα από το αντίστοιχο εξεταστικό κέντρο. Η ανωτέρω ηµεροµηνία να µην 
υπερβαίνει το πέρας της περιόδου των ΠΚΕ του αντίστοιχου εξεταστικού 
κέντρου. Στην περίπτωση µη προσκόµισης ιατρικής γνωµάτευσης ο υποψήφιος/α 
πρέπει να γνωστοποιεί στον ιατρό που παρίσταται στις δοκιµασίες, το πρόβληµα 
υγείας που αντιµετωπίζει και να εξετάζεται απ’ αυτόν πριν την έναρξη 
οποιασδήποτε αθλητικής δοκιµασίας. Τέλος, σε περίπτωση τραυµατισµού 
του/της υποψήφιου/ας κατά την ηµέρα διεξαγωγής των αθλητικών δοκιµασιών, θα 
προγραµµατίζεται για επανεξέταση, εφόσον εξεταστεί από τον παρόντα στο 
σηµείο ιατρό. Η επανεξέταση θα προγραµµατίζεται εντός του χρόνου 
διεξαγωγής των ΠΚΕ του εκάστοτε εξεταστικού κέντρου και θα γίνεται στο 
σύνολο των αγωνισµάτων. 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΛΟΙΠΑ 

 21. Η διαδικασία που ακολουθείται µέχρι και την έκδοση των 
αποτελεσµάτων είναι η ακόλουθη: 

  α. Τα εξεταστικά κέντρα θα αποστέλλουν στη µηχανογράφηση του 
ΥΠΑΙΘ, τους ικανούς υποψηφίους των ΠΚΕ. 

  β. Το ΥΠΑΙΘ θα αποστέλλει στα εξεταστικά κέντρα, επεξεργασµένες 
καταστάσεις για έλεγχο ορθότητας. 

  γ. Τα εξεταστικά κέντρα, θα αποστείλουν στο ΥΠΑΙΘ εκ νέου τις 
καταστάσεις, µε επισηµασµένες τυχόν διορθώσεις. 

 22. Σε κάθε περίπτωση, υπεύθυνοι για την ορθότητα και τη µορφή των 
αποτελεσµάτων είναι τα εξεταστικά κέντρα. 

 23. Επισηµαίνεται ότι, για τους κοινούς υποψηφίους/ες, τα αποτελέσµατα 
επιτυχόντων/ουσών στις ΠΚΕ και για όλες τις Σχολές που δήλωσε ο 
υποψήφιος/α, εκδίδονται µόνο από το εξεταστικό κέντρο. Το ΥΠΑΙΘ µε βάση 
τις καταστάσεις και αφού λάβει υπόψη τις δηλώσεις προτίµησης των υποψηφίων 
και τη συνολική βαθµολογία που συγκέντρωσαν, συντάσσει και εκδίδει την τελική 
κατάσταση επιτυχόντων στις Στρατιωτικές Σχολές κατά Τµήµα. 

 
 
Ακριβές Αντίγραφο 
 
 
 
Ανχης (ΠΖ) Αθανάσιος Κωστάκος 
                   Επιτελής Β2/1 

Αντιναύαρχος Ι. ∆ρυµούσης ΠΝ 
             Υπαρχηγός 
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